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บทคัดย่อ 
 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.พฒันารูปแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลงัเรียนดว้ยเวบ็
เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3.วดั
ระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 รูปแบบการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา (Research and Development) โดยตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี
ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 4 ห้องเรียน 
โดยเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 มีนกัเรียน 30 คน มาเป็นตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวจิยั 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1.  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การ
ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 ใชสู้ตร 
80/80  
  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์
ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ก่อน
และหลงัเรียน ใชสู้ตร Dependent Samples t–test 

3.  วดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอม 
พิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใชม้า 
ตราส่วนประมาณค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการหาค่าเฉล่ีย
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 ผลการศึกษาพบวา่  
  1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 85.55/80.33 
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
หลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล สูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  3.  ผลการวดัระดบัเจตคติหลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์เร่ือง 
การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีระดบัเจตคติท่ี “ชอบ
มาก” โดยมีค่าเฉล่ีย 4.08 DPU
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ABSTRACT 
 
  The purposes of this study comprised the following: 1) to develop webpages in 
computer education on the Use of Computer for Seeking Information for Pratomsuksa 6 students, 
to have the efficiency value according to the 80/80 criteria; 2) to compare the learning 
achievement before and after learning through the webpages on the Use of Computer for Seeking 
Information; 3) to measure the attitude of the students towards the webpages on the Use of 
Computer for Seeking Information for Pratomsuksa 6 students. 
 The form of this study was Research and Development. The samples used in this 
study were Pratomsuksa 6 Students at Pracha-Uppathum School, Amphur Muang, Nonthaburi 
Province. The Purposive Sampling method was used to select the samples from 4 classrooms. The 
samples  were 30 students from Pratomsuksa 6/1. 
 Data Analysis was as follows: 
  1.  To analyze the efficiency of the webpages in computer education on the Use of 
Computer for Seeking Information for Pratomsuksa 6 students according to 80/80 criteria, the 
80/80  formula was utilized. 

2.  To compare the learning achievement of the samples before and after learning 
through the webpages,  the dependent samples t-test was calculated. 

3.  To measure the attitude of the students towards the webpages, means and standard 
deviations were calculated. 
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 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 .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 4.08 out of 5 level. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง

จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน าในการ
คดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการวิจยั ให้ความรู้ดา้นวิชาการ ดา้นเทคนิค และขอ้คิดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย  ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณและจารึกพระคุณน้ีไวใ้นความทรงจ าอย่างมิรู้ลืมว่า 
ความส าเร็จในคร้ังน้ีเกิดข้ึนได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย  ์ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการ อนัประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี 
ทองเอม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.งามทิพย ์วิมลเกษม ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ข 
และใหค้ าแนะน าท่ีมีประโยชน์ท่ีมีส่วนท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ีมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน   

ขอขอบพระคุณ อาจารยท์นงศกัด์ิ พิกุลศรี อาจารยรั์ตนา ยืนยง และอาจารยป์นดัดา วร
สาร ท่ีได้ให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในด้านขอ้มูล ช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัด้านเน้ือหา ให้
ค  าแนะน า ช่วยแกไ้ขเน้ือหาเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความช่วยเหลือ และ
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงจากใจจริง 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กนัยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล ดร.นวรัตน์ แซ่โคว้ 
และคุณปฐมพงศ ์สิรชยัรัตน์ ท่ีให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัเทคนิคต่างๆ ในการพฒันาเวบ็เพจให้มี
ความสมบูรณ์ ช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัดา้นเวบ็เพจ ให้ค  าแนะน า เพื่อให้เวบ็เพจมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความช่วยเหลือ และขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีจะส าเร็จลงไม่ได ้หากขาดความร่วมมือจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 ท่ีไดช่้วยท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบฝึกหดั และแบบทดสอบยอ่ย 
ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี 

ในทา้ยที่สุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยท์ุกท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนว
ทางการวจิยั รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการพฒันาเวบ็เพจ การน าเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเป็นประโยชน์  
และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งให้
การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 คอมพิวเตอร์มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อชีวิตประจ าวนัของมนุษยใ์นปัจจุบนั เพราะเป็นถือ
เคร่ืองมือท่ีน าความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มาสู่เศรษฐกิจ สังคม และยงัเป็น
ท่ียอมรับกนัว่า คอมพิวเตอร์ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยในการพฒันาคุณภาพของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน 
เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคิดและแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยงั
สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วชิาอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มามีบทบาทต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่าง

มาก ดงัท่ี ยืน ภู่วรวรรณ (2543, น. 32-36) ไดส้รุปไวว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เขา้ถึงแหล่ง

การเรียนรู้ไดม้ากข้ึนและรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตท่ีเขา้มามีบทบาทท าให้ระบบเศรษฐกิจ

และสังคมของโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ข่าวสารต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตก็ส่งถึงกนัไดร้วดเร็ว

ยิ่งข้ึน ช่วยลดระยะทาง ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ และลดช่องว่างระหว่างส่วนกลางกบัภูมิภาค 

อินเตอร์เน็ตมีส่วนท าให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในลกัษณะสามประสาน ซ่ึงไดแ้ก่ ครู  

ผูเ้รียน และผูป้กครอง เขา้ดว้ยกนั ก็เพื่อความใกลชิ้ดระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนดว้ยเทคโนโลยีต่างๆ 

มีการสร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อโรงเรียนไทย หรือท่ีเรียกว่า สคูลเน็ต มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียนกนัมากข้ึน สร้างระบบการเรียนรู้แบบเครือข่ายท่ีไม่ยึดติดกบัเวลา สถานท่ีและบุคคล เป็น

การเรียนรู้ตามอธัยาศยัและต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 เก่ียวกบัแนวคิดในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูรู้้สารสนเทศ (หมวด 9 มาตรา 66) ส าหรับ

การสอนโดยใช้เว็บเพจเพื่อการศึกษานั้ นหมายถึงกระบวนการในการออกแบบภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว โดยน าคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ลกัษณะ

ของบทเรียนประกอบดว้ยเน้ือหา ตวัอยา่ง แบบฝึกหดัแบบทดสอบ และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล รวมทั้ง

การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เวบ็เพจเพื่อการศึกษาเป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการสอนผา่น
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยครูจะออกแบบกิจกรรมให้ผูเ้รียน เรียนไดส้ะดวกและท าให้เกิดความเขา้ใจ

ไดง่้ายข้ึน ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541, น. 56-65) กล่าววา่ เวบ็เพจเพื่อการศึกษาเป็นกระบวนการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีผูเ้รียนสามารถสืบคน้ และหาขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะ

เลือกเรียนดว้ยตนเอง โดยสามารถก าหนดเวลาในการศึกษา เลือกท่ีจะติดต่อส่ือสารหรือแสดงความ

คิดเห็นดว้ยตนเองได ้สอดคลอ้งกบั Relan และ Gilani (อา้งถึงใน วิชุดา รัตนเพียร, 2542, น. 29-35) 

กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น ไดท้  าการเปรียบเทียบการเรียนการ

สอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน พบวา่การจดัการเรียน

การสอนแบบดั้ งเดิมในชั้นเรียนนั้น การเรียนการสอนถูกจ ากัดอยู่ในห้องเรียนซ่ึงมีพื้นท่ีจ  ากัด 

ผูเ้รียนจะต้องเดินทางไปสถานศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด ส่วนการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ช่วยลดขอ้จ ากดัดงักล่าวโดยการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ไวใ้นเวบ็เพจท่ีเดียวได ้อีกทั้งการ

เรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกได้

ด้วยความสะดวกรวดเร็วและได้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัเม่ือเทียบกบัการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมท่ีใช้

หนงัสือหรือต าราเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับคน้ควา้ กระบวนการเรียนการสอนผ่านเวบ็เพจเป็นการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยซ่ึีงปัจจุบนัมีการสร้างหรือพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษากนัมาก  

 อายติั เอ่ียมบาง (2556) กล่าววา่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) เป็น

การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใชเ้ทคโนโลยีเวบ็กบักระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนในขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานท่ี และบริบทความ

พร้อมในการเรียนรู้ การสอนบนเวบ็นั้นจะจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการ

สอนโดยจะประยุกตใ์ชคุ้ณสมบติัและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เวบ็ เพราะเป็นบริการบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั โดยเร่ิมเขา้มาเป็นท่ีรู้จกัในวงการศึกษาใน

ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และท่ีผา่นมาเวบ็ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัทางการศึกษาและกลายเป็น

คลงัแห่งความรู้ท่ีไร้พรมแดน ซ่ึงครูไดใ้ชเ้ป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตู

การศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อนักวา้งใหญ่ รวมทั้งการน าการศึกษาไปสู่ผูท่ี้ขาด

โอกาสดว้ย ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและสถานท่ี ท าให้กระบวนการเรียนการสอนผา่นเวบ็กลายเป็น

ส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ 
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 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัไดม้องเห็นความส าคญัของการเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต จึงไดพ้ฒันา
เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้
ส าหรับเป็นส่ือช่วยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยการใชส่ื้อประสม และมีปฏิสัมพนัธ์โดยสามารถโตต้อบหรือส่ือสารกบับทเรียนระหวา่งผูเ้รียน
กบัเวบ็เพจได ้และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถปฏิบติัดว้ยตนเองได้ โดยครูจะเป็น
ผูค้อยช้ีแนะและมีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สมาน สาครวจิิตร (2533, บทคดัยอ่) กล่าววา่การท่ีครูมีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตรจะท าให้ผูเ้รียน
มีเจตคติท่ีดีต่อครูและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน จึงท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และ
มีความสนใจ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเวบ็เพจเพื่อการศึกษาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เห็นไดว้า่เวบ็เพจเป็นส่ือท่ี
เขา้มามีบทบาทส าคญัในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก สรวง
สุดา สายสีสด (2544, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “บทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสรร สายสีสด (2545, บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการ
วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต ส าหรับสถาบนัราชภฏั 
พบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยเวบ็เพจบทเรียน มีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และ สุดารัตน์ 
มุสิกชาติ (2549, บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาเวบ็การเรียนการสอน เร่ือง การคน้หา
สารสนเทศ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 ผู ้วิจ ัยคาดว่าการพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจสูงกวา่ก่อนเรียน และมีเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจ ทั้งหมด

น้ีจึงน าพาไปสู่วตัถุประสงคแ์ละค าถามการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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1.2  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

 การศึกษาการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  เพื่อพฒันารูปแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หา

ขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยเวบ็เพจ

เพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 3.  เพื่อวดัระดบัเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

1.3  ค ำถำมกำรวจัิย  
 1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง 
การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ 
 3.  เจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะมีระดบัเจตคติท่ีชอบมาก
หรือไม่ 

 

1.4  สมมุติฐำนกำรวจัิย  

 1.  เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวชิาคอมพิวเตอร์ สูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.  ผูเ้รียนมีระดบัเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป) 
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1.5  ขอบเขตกำรวจัิย 
 การออกแบบการวจิยั 
 รูปแบบการวิจยั คือ เป็นการวิจยัเชิงพฒันา (Research and Development) เพื่อใชป้ระเมินผล
การเรียนรู้โดยใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษาวชิาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ประชากรและตวัอยา่ง 
 ประชากร 
 ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มีจ  านวนทั้งหมด 4 ห้องเรียน 
มีนกัเรียนรวมทั้งหมด 134 คน  
  ตวัอยา่ง  
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชา
อุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจ านวน 
1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 4 ห้องเรียน โดยสุ่มไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 30 คน มา
เป็นตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวจิยั 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตาม

หลกัสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช 2551 โรงเรียนประชาอุปถมัภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เร่ืองการใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี  

 1.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 2.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 3.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

 เหตุผลท่ีเลือก 3 เร่ืองน้ีมาใชใ้นการวจิยั เพราะวา่ผูว้จิยัตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึง

กระบวนการและขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต และการคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการ

คน้หาขอ้มูลอยา่งถูกวธีิ ทั้งน้ีก็เพื่อตอ้งการใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจดงักล่าวไปใชไ้ด้

ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนเน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัไม่ไดก้ล่าวถึงก็มีความส าคญัเช่นกนั แต่

เน้ือหาทั้ง 3 เร่ือง ท่ีผูว้ิจยัน ามาพฒันาเป็นเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์  เร่ือง การใช้
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คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล เป็นเน้ือหาเพียงส่วนหน่ึงในหลกัสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช 

2551 ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี  

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการทดลองการเรียนการสอนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ี

ก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะท าการทดลองจ านวนทั้งหมด 5 คาบ คาบละ 

50 นาที 

 

1.6  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 ตวัแปรท่ีศึกษา  

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ และเจตคติต่อการเรียนดว้ยเวบ็

เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

 

1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ  

  เว็บเพจ หมายถึง หน้าใดๆ ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจดัเก็บในรูปของภาษาเอ็ช

ทีเอ็มแอล (HTML) หรือไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ซ่ึงภายในเอกสารประกอบดว้ยส่วนต่างๆ เช่น 

ตวัอกัษร ภาพน่ิง ส่ือมลัติมิเดีย การเช่ือมโยง ตาราง กรอบหรือเฟรม เป็นตน้ และมีเน้ือหา ตวัอยา่ง 

แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และสามารถเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

  เวบ็เพจเพือ่กำรศึกษำ หมายถึง เวบ็เพจ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ท่ีมี

กระบวนการในการออกแบบ ขอ้ความ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว เสียง มีการออกแบบกิจกรรมซ่ึง

ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์โดยสามารถโตต้อบหรือส่ือสารกบับทเรียน ในลกัษณะของการใช้แป้นพิมพ ์

การคลิกเมา้ส์เพื่อศึกษาเน้ือหา และมีระบบการบริหารจดัการรายวิชา (Learning Management 

System) โดยการสร้างแบบฝึกหัด แบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผูเ้รียนไดส้ามารถตรวจสอบความ
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ถูกต้องได้ทนัที และสามารถช่วยในการติดต่อส่ือสารระหว่างครูกับผูเ้รียน ในลักษณะการใช้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

  ประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

หมายถึง ผลการใช้เวบ็เพจเพื่อการศึกษาในการจดัการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใชเ้กณฑ ์80/80 

 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนทั้งหมดท าไดจ้ากแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ย

เวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนทั้งหมดท าไดจ้ากแบบทดสอบภายหลงัการ

เรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์  หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนจากการท่ีได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาข้อมูล และใน

การศึกษาคร้ังน้ีวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นขอ้สอบ

ปรนยัแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือก 

  ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 

  เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในดา้นรูปแบบ

ของเวบ็เพจ และดา้นการใช้งานเวบ็เพจ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล โดยวัดจาก

แบบสอบถาม  

 

1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.  ไดเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเวบ็เพจมาเป็นส่วนช่วยในการประยกุตใ์ชห้รือเป็นแนวทางในการ

จดัการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาภาษาองักฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิด

ความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 2.  หากผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้หมายความวา่ ผูเ้รียนจะมีความรู้ ความ

เขา้ใจ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล และจะมีผลการเรียนท่ีดีหลงัจากเรียนดว้ยเวบ็

เพจ ผลการวิจยัดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้มีการจดัการเรียนการสอนเน้ือหาอ่ืนๆ ของรายวิชา

คอมพิวเตอร์ โดยใชเ้วบ็เพจ แต่ถา้หากผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ผูท่ี้ตอ้งการ

ศึกษาและพฒันาต่อก็จะมีแนวทางส าหรับการจดัการเรียนการสอน เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการ

คน้หาขอ้มูล ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 3.  หากผู ้เรียนมีเจตคติท่ีชอบมากหลังจากการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  ขอ้คน้พบจะยืนยนัความส าคญัของการ

ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตเขา้กบัการเรียนการสอน แต่หากไม่เป็น

เช่นนั้นก็จะทราบถึงแนวทางในการพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในรายวชิาคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

2.1  ทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
 2.1.1  แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
 2.1.2  ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
 2.1.3  องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
2.2  เวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 2.2.1  ความหมายของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 2.2.2  การออกแบบเวบ็เพจ  
 2.2.3  หลกัการออกแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 2.2.4  องคป์ระกอบของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 2.2.5  คุณภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 2.2.6  การพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
2.3  อินเตอร์เน็ต  
 2.3.1  ความหมายของอินเตอร์เน็ต  
 2.3.2  บริการอินเตอร์เน็ต  
 2.3.3  ความส าคญัของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
 2.3.4  รูปแบบของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
 2.3.5  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
2.4  การศึกษาดว้ยเวบ็เพจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.4.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.4.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5  เจตคติ  
 2.5.1  ความหมายของเจตคติ 
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 2.5.2  องคป์ระกอบของเจตคติ 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.6.1  งานวจิยัในประเทศ  
 2.6.2  งานวจิยัต่างประเทศ  
 
2.1  เวบ็เพจเพือ่การศึกษา  
 2.1.1  แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
  Prawat & Floden (อา้งถึงใน ทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554, น. 31) อธิบายไวว้า่ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึม (Constructivism) หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivist) เป็นแนวคิดท่ีน ามาใช้
ในการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั สามารถแบ่งได้เป็น 2 
กลุ่ม ดงัน้ี  
 1.  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม แบบรากฐาน (Radical Constructivist; Cognitive Constructivism) 
เป็นแนวคิดท่ีมาจากกลุ่มนกัการศึกษาและนกัจิตวทิยาผูนิ้ยมความคิดของนกัจิตวิทยาพฒันาการชาว
สวสิเซอร์แลนด ์คือ ฌอง เพียเจต ์(Jean Piaget) ท่ีมีความคิดวา่ ความรู้คือการเปล่ียนแปลงโดยถือวา่
บทบาทของครูเป็นผูช่้วยให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความคิดและเป็นผูจ้ดัสภาพแวดล้อมท่ีทา้ทาย
วธีิการคิดของผูเ้รียน และช่วยใหผู้เ้รียนทดสอบความคิดของตนเอง 
 2.  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม แบบสังคม (Social Constructivism) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสัมพนัธ์และการแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงถือวา่เป็นผลผลิตทางสังคม โดยมีความสัมพนัธ์กบัส่ิง
ต่อไปน้ี คือ ความรู้พฒันาผ่านการเจรจาในการสนทนาแลกเปล่ียนของชุมชนและผลลพัธ์ของการ
เรียนรู้ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมและองคป์ระกอบของประวติัศาสตร์ 
 2.1.2  ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
  Krogh (อา้งถึงใน ทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554, น. 33) ไดก้ล่าวถึงความหมายของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึมไวว้่า เป็นปรัชญาท่ีเก่ียวกบัพฒันาการการสร้างความรู้ สติปัญญา และจริยธรรม 
โดยสร้างข้ึนมาดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง ซ่ึงพฒันาการดงักล่าวเป็นผลมาจากการดูดซึมความรู้เขา้สู่
โครงสร้างทางปัญญา (Assimilation) และการปรับตวัเขา้สู่โครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)  
เพื่อท าใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
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  Troutman & Lichtenberg (อา้งถึงใน ทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554, น. 33) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมไวว้า่ เป็นทฤษฎีการคน้หาความรู้ให้กบัตนเอง มีการรวบรวมความรู้ใหม่ๆ 
เข้าไปในจิตใต้ส านึกภายในจิตใจ โดยการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม และ ยอมรับส่ิงใหม่ๆ เข้ามาใน
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงจากสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนและสรุปโดยสร้างการเช่ือมโยงและ
เปรียบเทียบบทสรุปของตวัเองกบัผูอ่ื้น เพื่อเป็นพื้นฐานใหเ้กิดการสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมา 
  สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ (อา้งถึงใน ทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554, น. 34) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิมไวว้า่ เป็นทฤษฎีท่ีน าทฤษฎีจิตวทิยาและปรัชญาการศึกษาท่ีหลากหลาย
มาประยกุต ์เพื่อตอ้งการอธิบายและตอ้งการคน้หาวา่ มนุษยเ์กิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ข้ึนมาได้
อยา่งไร ทฤษฎีน้ีจึงมีผลต่อกระบวนการการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการ
เรียนรู้ หมายถึง ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้โดยอาศยัประสบการณ์ในชีวิตท่ีเคยได้รับมาเพื่อคน้หา
ขอ้เทจ็จริง 
  สุมาลี ชยัเจริญ (อา้งถึงในทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554, น. 34) ไดก้ล่าววา่ทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิซึม เป็นทฤษฎีท่ีเน้นการสร้างความรู้ใหม่ โดยเช่ือวา่ผูเ้รียนมีความรู้เดิมอยู่ในตวัเองอยู่แลว้ และ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวผู ้เ รียนเอง ซ่ึงผู ้เ รียนเป็นผู ้สร้างความรู้จาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมมาก่อน โดยพยายามท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ และปรากฎการณ์ท่ีพบมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญาข้ึนมาใหม่ 
  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จึงสรุปได้ว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากตวัของผูเ้รียนเองโดยการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงความรู้นั้นเกิดจากมีส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์หรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดความไม่สมดุล
ทางปัญญา ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการดูดซึมทางปัญญาและการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่จน
เกิดการปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา และน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

 การพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หา

ขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) 

เป็นทฤษฎีของ ฌอง เปียเจย ์(Jean Piaget) ดงัท่ี บุญเล้ียง ทุมทอง (อา้งถึงใน ดวงนภา สิงหพนัธ์ุ, 2557, 

น. 31) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ความคิดและความเขา้ใจของบุคคลเกิดจากการท่ีบุคคลพยายามจะปรับตวัให้อยู่

ในสภาวะสมดุลเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มไม่วา่ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยใชก้ระบวนการใน

การปรับตวั 2 อยา่ง คือ 
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 1.  การดูดซึมหรือการกลมกลืน (Assimilation) หมายถึง การรับขอ้มูลใหม่จากส่ิงแวดลอ้มเขา้

ไปไวใ้นโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียน และการท่ีผูเ้รียนไดท้  าการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านเวบ็เพจ

เพื่อการศึกษา มีครูท าหนา้ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียน ซ่ึงท าให้ผูเ้รียน

เกิดการปฎิสัมพนัธ์กบัเวบ็เพจเพื่อการศึกษาโดยตรง เช่น การไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบติั

ดว้ยตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ใหม่ๆ แก่ผูเ้รียนได ้และรูปแบบของการเรียน

การสอนจะเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั เพราะวา่เป็นวิธีท่ีให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิด ความสามารถ และ

ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 2.  การปรับความแตกต่าง (Accommodation) หมายถึง การเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม 
หรือความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนกบัความรู้หรือขอ้มูลใหม่ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาเขา้สู่สภาพสมดุล และสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาเองได ้ครูผูส้อนจะตอ้งท าการ
พฒันาและสร้างส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆ ข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็น
การช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเองไดดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
 2.1.3  องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
  จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมในด้านการเรียนรู้ท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้
แลว้ ประวนีา  นิลนวล (อา้งถึงใน ทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554, น. 35) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
 1.  เป้าหมายของการเรียนรู้ (Learning Goals) ตามแนวคิดทฤษฎีคอนคอนสตรัคติวิซึมให้
ความส าคญักับเป้าหมายของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงข้ึน ได้แก่ การใช้เหตุผล การมีความคิด
สร้างสรรค์ การแกปั้ญหา การจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ ความยืดหยุ่นและความสนใจในความ
ครุ่นคิดโดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้มาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนไป 
 2.  เง่ือนไขการเรียนรู้ (Conditions of Learning) ประกอบดว้ย 
  2.1  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีซับซ้อนส าหรับกิจกรรมทางการเรียน (Complex learning 
environments) เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างความรู้เอง เช่ือวา่ถา้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ีง่ายๆ แลว้เม่ือ
เขาได้พบปัญหาท่ียากหรือซับซ้อนในชีวิตจริง เขาจะหนีปัญหาหรือหนีสภาพท่ีแทจ้ริง   เพราะ
ปัญหาท่ีสร้างข้ึนส าหรับการเรียนควรมีความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนโดยตรง เน่ืองจากผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้
หอ้งเรียน เพราะมีความสนใจในการเรียนเหมือนกนัทุกคน ถา้เป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนพบในห้องเรียนมี
ความสัมพนัธ์กับผูเ้รียนโดยตรงแล้ว จะเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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 2.2.  การจดัเตรียมให้ผูเ้รียนไดมี้การท างานร่วมกนั การท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั 
ไม่ไดเ้พียงเพื่อให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือกนัหรือแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น  แต่เป็นการ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ ของผูเ้รียนแต่ละคน เช่น การส่งเสริม 
การอภิปราย และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
การเสริมประสิทธิภาพของการท างานใหสู้งข้ึนดว้ย  
 2.3  การจดัเตรียมเน้ือหาการสอนให้มีความสอดคลอ้งกนั (Juxtaposition of instructional content) 
ในสภาพการเรียนนั้นควรมีการจดัเตรียมเน้ือหาหรือส่ือการสอนต่างๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั แต่จะตอ้ง
มีการน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นปัญหาไดใ้นหลายๆ ดา้น 
  2.4  การใหค้วามส าคญักบัการสะทอ้นความคิดของผูเ้รียน (Nurturance of reflexivity) เป็น
การกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดต้ระหนกัถึงความหมายของส่ิงท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนไดรู้้ถึงการ
คิดของตนเองไดน้ั้น จะท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา การคิดคน้ หรือการส ารวจ
ความรู้ใหม่ๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 
 2.5  การสอนเน้นความส าคญัท่ีตวัผูเ้รียน (Student-centered) ผูเ้รียนควรมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนตามความต้องการทางการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเอง และผูเ้รียนจะไม่สามารถเป็นผูคิ้ดหรือเป็นผูเ้รียนได ้ถา้ผูเ้รียนขาดโอกาสในการจดัการ
กบัการเรียนรู้ของตนเอง 
 3.  วิธีการสอน (Methods of Instruction) วิธีการสอนถือวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม สรุปได ้ดงัน้ี 
 3.1  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบส่ือต่างๆ เช่น Microworlds and Hypermedia 
Designs ตามช่ือ Microworlds คือ ส่ิงเล็กๆ ท่ีเป็นสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงส าหรับการคน้พบและการส ารวจ 
ตวัอย่างของ Microworlds คือ โปรแกรมภาษา (Logo) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้
ส ารวจและไดค้น้พบดว้ยตนเอง โดยใชเ้ต่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ของผูเ้รียนๆ เป็นการ
สนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อให้ผูเ้รียนไดล้งมือ
กระท ากิจกรรมอยา่งแทจ้ริง 
 3.2  การฝึกฝนทางปัญญา (Cognitive Apprenticeships) การท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไดฝึ้กคิด ไดล้งมือกระท าดว้ยตนเองจริงๆ เป็นการฝึกฝนทางปัญญาในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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2.2  เวบ็เพจเพือ่การศึกษา  
 หมายถึง ขอ้ความ รูปภาพ และวีดีโอ ท่ีอยู่บนหน้าเวบ็เพจ โดยจะตอ้งใช้อินเตอร์เน็ต
เวลาท่ีตอ้งการใชง้านหรือตอ้งการเปิดหนา้เวบ็เพจเพื่อดูขอ้มูล 
 2.2.1  ความหมายของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  

 เจนวิทย ์ เหลืองอร่าม (2541, น. 39) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ เวบ็เพจ โฮมเพจ และ
เวบ็ไซต ์ไวด้งัน้ี  

 เวบ็ (Web) เป็นส่วนหน่ึงของอินเตอร์เน็ตท่ีก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว เพื่อใช้ส าหรับ
ใหบ้ริการบุคคลในทัว่โลกให้ใชง้านไดง่้ายและสะดวก แต่มีขอ้จ ากดัในดา้นการใชง้านอยูบ่า้ง เช่น 
ในบางคร้ังท่ีใชบ้ริการเวบ็ตอ้งเสียเวลารอคอยการดาวน์โหลด (Download) ในแต่ละเพจ  

 เพจ (Page) เอกสารหนา้เดียวภายในเวบ็ ท่ีมีหวัขอ้อยา่งนอ้ยหน่ึงหวัขอ้ท่ีสามารถลิงคม์า
จากเพจอ่ืนได ้หวัขอ้เหล่าน้ีจะประกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง รวมถึงลิงค์
แบบไฮเปอร์เท็กซ์ไปยงัเพจอ่ืนๆ ในอินเตอร์เน็ต และเอกสารในเวิลด์ไวด์เวบ็จะไม่ถูกจดัแบ่งหนา้
ไว ้ท าใหเ้พจหน่ึงสามารถมีขอ้มูลไดย้าว  

 เวบ็เพจ (Webpage) คือ หนา้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ในเวิลด์ไวด์เวบ็ มีรูปแบบคลา้ยกบั
หนา้กระดาษในหนงัสือพิมพ์ หรือนิตยสาร โดยมีทั้งขอ้ความ ภาพน่ิง เสียง และวีดิโอท่ีอยูใ่นหนา้
เวบ็เพจหน่ึงๆ ส าหรับเวบ็เพจหนา้แรก เรียกวา่ “โฮมเพจ” (Home Page) ซ่ึงปกติแลว้สามารถใชค้  า
วา่ เวบ็เพจ เรียกแทนค าวา่โฮมเพจ หรือเวบ็ไซตก์็ได ้ 

 โฮมเพจ (Homepage) คือจุดเร่ิมตน้ของเวบ็หน่ึงๆ หรือเป็นเพจหนา้แรกของแต่ละเวบ็ 
และอีกความหมายหน่ึง หมายถึง เวบ็เพจหนา้แรกท่ีเปิดเวบ็บราวน์เซอร์ข้ึนมา  

 เวบ็ไซต์ (Website) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตวัหลกัท่ีให้บริการเวิลด์ไวด์เวบ็ เรียกวา่ “เวบ็
เซิร์ฟเวอร์” (Web server) ซ่ึงหน่วยงานนั้นๆ จะท าการพฒันาเวบ็เพจของหน่วยงานแลว้เก็บไวใ้น 
Web server โดยจะเรียกชุดเวบ็เพจน้ีวา่ “เวบ็ไซต”์ (Web site) เช่น เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มีท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์หรือท่ีเรียกวา่โดเมนเนม คือ www.dpu.ac.th ก่อนหนา้น้ี Web server หน่ึง
ตวัจะมีเวบ็ไซต์ไดห้น่ึงท่ีเท่านั้น แต่ในปัจจุบนั Web server เพียงตวัเดียว สามารถรวมเวบ็ไซต์
จ  านวนมากไวใ้น Web server เพียงตวัเดียว แต่จะมากหรือนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัจ  านวนความจุของ 
Web server  

 กิดานนัท ์มลิทอง (2543, น. 344) ไดก้ล่าวถึง เวบ็เพจเพื่อการศึกษา เป็นการประยุกต์
การเรียนรู้โดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration) โดยการ
ใชท้รัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นเวบ็ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด  

DPU



 15 

 ธวชัชยั อดิเทพสถิต (2545, น. 19) ไดก้ล่าวถึง เวบ็เพจเพื่อการศึกษา เป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบไร้พรมแดน หมายถึง ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้รียน อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญได ้
สามารถใชง้านฐานขอ้มูลและรับส่งขอ้มูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Education Data) 
อยา่งไม่จ  ากดัเวลา ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

 พนูศรี เวชอุฬาร (2545, น. 129) ไดก้ล่าวถึง เวบ็ไซต ์วา่เป็นชุดเอกสารท่ีน าเสนอเน้ือหา
ทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ซ่ึงมีการเช่ือมโยงระหวา่งหนา้หลกัและหนา้อ่ืนๆ มกัจดัเก็บขอ้มูล
ไวอ้ยูใ่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกนั และถูกอ่านดว้ยโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ โดยแต่ละเวบ็ไซตจ์ะมีท่ีอยู่
เวบ็ไซต ์หรือท่ีเรียกวา่โดเมนเนม หรือ URL (Uniform Resource Locator) ท่ีต่างกนั  

 ไพโรจน์ เบาใจ (2545, น. 101) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของเวบ็ไซต์ (Web site) เวบ็เพจ 
(Web Page)  และโฮมเพจ (Home Page) ไวว้า่ ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตมกัจะไดย้ินค าวา่ โฮมเพจ  เวบ็
เพจ และเวบ็ไซต์ ปะปนกนัอยู่เสมอ จึงไดอ้ธิบายเชิงเปรียบเทียบกบัไวด้งัน้ี หนงัสือหน่ึงเล่ม
เปรียบเสมือนเป็นเวบ็ไซต์ ส่วนหน้าปกแรกท่ีเหมือนสารบญัในหนงัสือก็คือ โฮมเพจ บทเรียน
ต่างๆ เปรียบเสมือนเวบ็เพจ ดงันั้นการเปิดเขา้ไปในเวบ็ไซต ์หรือหนา้แรกก็จะพบโฮมเพจ จากนั้นก็
เปิดสู่เวบ็เพจเพื่ออ่านเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการ นอกจากน้ีการเช่ือมโยงระหวา่งเวบ็เพจท าไดโ้ดยการ
ใชไ้ฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext) และยงัใชเ้พื่อกลบัไปหนา้แรก (โฮมเพจ) ไดด้ว้ย ท าให้การใชง้านของ
เวบ็เพจมีความสะดวก เป็นระเบียบ และไม่สับสน  

 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ เวบ็เพจเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการ
ออกแบบขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และภาพวดิีทศัน์ มีการออกแบบกิจกรรมซ่ึงผูเ้รียน
สามารถโตต้อบหรือส่ือสารกบับทเรียน ในลกัษณะของการใชแ้ป้นพิมพ์ การคลิกเมา้ส์เพื่อศึกษา
เน้ือหา การท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบพร้อมเฉลย ซ่ึงให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจได้
ทนัที และยงัช่วยส าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างครูกับผูเ้รียนในลักษณะการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

2.2.2  การออกแบบเวบ็เพจ  
McCormack & Jones (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 11) ไดก้ล่าวถึง การ

ออกแบบเวบ็เพจท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัน้ี  
1.  น่าสนใจ 
2.  สะดวกในการท างาน  
3.  ดึงดูดผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชม  
4.  ขยายใหผู้ฟั้งมีความเขา้ใจ  
5.  ป้องกนัการสูญเสียของขอ้มูล 
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Khan (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 11-12) ไดก้ล่าวถึง การออกแบบเวบ็เพจ
ท่ีดีนั้น มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ดงันั้นจึงควรท าความเขา้ใจถึง
คุณลกัษณะ 2 ประการของโปรแกรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอนผา่นเวบ็ คือ  

1.  คุณลกัษณะหลกั (Key features) เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานของโปรแกรมการเรียนการสอน
ผา่นเวบ็ทุกโปรแกรม เช่น การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน
หรือผูเ้รียนคนอ่ืนๆ การน าเสนอบทเรียนในลกัษณะของส่ือหลายมิติ การน าเสนอบทเรียนระบบ
เปิด กล่าวคือ อนุญาตให้ผูเ้รียนท าการเช่ือมโยงเขา้สู่เวบ็เพจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ ผูเ้รียนสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายได ้ผูเ้รียนสามารถเขา้สู่โปรแกรมการเรียนการสอนผา่นเวบ็จากท่ีใดก็ได้
ในโลก และสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได ้ 

2.  คุณลกัษณะเพิ่มเติม (Additional features) เป็นคุณลกัษณะประกอบเพิ่มเติมซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพ
และความยากง่ายในการออกแบบ เพื่อน ามาใช้งานและการน ามาประกอบกบัคุณลกัษณะหลกัของ
โปรแกรมการเรียนการสอนผา่นเวบ็ เช่น ความง่ายในการใชง้านโปรแกรม มีระบบป้องกนัการ
ลกัลอบขอ้มูล มีความสะดวกในการแกไ้ขปรับปรุงโปรแกรม รวมทั้งระบบให้ความช่วยเหลือบน
เครือข่าย  

สุรพล เกียณวฒันา (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 12-13) ไดก้ล่าวถึง ใน
เอกสารหนา้หน่ึงๆ ของเวบ็เพจ จะตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี  
 1.  ค  าอธิบาย (Text) หมายถึง ขอ้ความท่ีใชอ้ธิบายรายละเอียดต่างๆ จะสั้นหรือยาวข้ึนอยูก่บั
เน้ือหานั้นๆ สามารถตกแต่งให้สวยงามหรือก าหนดลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มเติมได ้ เช่น ขนาดและ
รูปแบบของตวัอกัษร สีของตวัอกัษร   
 2.  รูปภาพ (Graphic) หมายถึง รูปภาพ รูปวาด รูปลายเส้น พื้นหลงั ท่ีใชป้ระกอบเน้ือหาเพื่อให้
มีความสวยงาม สมบูรณ์ และเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน  
 3.  ส่ือ (Media) หมายถึง ส่ือประเภทเสียงพดู เสียงประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และภาพยนตร์ใน
รูปของวดีิโอ  
 4.  การเช่ือมโยง (Link) หมายถึง การเช่ือมโยงจากเอกสารหน่ึงไปยงัอีกหนา้หน่ึง โดยใชไ้ฮเปอร์เท็กซ์ 
(Hypertext) 
 5.  แบบฟอร์ม (Form) หมายถึง แบบฟอร์มท่ีสามารถให้ผูอ่ื้นกรอกรายละเอียด เพื่อส่งกลบัไป
ใหเ้จา้ของเร่ืองตน้ทางได ้ 
 6.  กรอบ (Frame) หมายถึง การแบ่งจอภาพออกเป็นสัดส่วน โดยแต่ละส่วนจะน าเสนอรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงช่วยแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลได ้ 

 7.  แผนท่ีภาพ (Image Map) หมายถึง การท าใหรู้ปภาพขนาดใหญ่เล็กลง เพื่อเป็นจุดสังเกตได ้
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 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545, น. 127-135) ไดก้ล่าวถึง การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์

ไดรั้บความนิยม จะตอ้งมี 4 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  โครงสร้างลกัษณะเรียงล าดบั (Sequences) คือ การวางเน้ือหาในลกัษณะเรียงล าดบั ซ่ึงการ

ล าดบัน้ีอาจเรียงตามเวลา หรือปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การเจาะจงเรียงตามล าดบัตวัอกัษร เรียงตามประเภท

ของหวัขอ้เน้ือหา และการเรียงล าดบัในลกัษณะเปิดไปเร่ือยๆ จะเหมาะสมส าหรับเวบ็ไซตส์ าหรับ

การสอนท่ีมีเน้ือหาไม่มาก เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเปิดหนา้เวบ็เพจเพื่อศึกษาเน้ือหาไปตามล าดบั  

 2.  โครงสร้างลกัษณะกริด (Grid) การออกแบบในลกัษณะกริดเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับ
เน้ือหาในลกัษณะท่ีสามารถออกแบบให้คู่ขนานกนัไป เช่น การสอนเน้ือหาวิชาประวติัศาสตร์ไทย 
โดยเน้ือหาอาจแบ่งไดต้ามเวลา หรือยุค เช่น ยุคสุโขทยั ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี และยุคกรุง
รัตนโกสินทร์ หรืออาจแบ่งเน้ือหาไดต้ามหวัขอ้ทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น วฒันธรรม การ
ปกครอง สังคม การเมือง เป็นตน้ ซ่ึงเน้ือหาท่ีเหมาะกบัการออกแบบโครงสร้างในลกัษณะกริด
จะตอ้งมีโครงสร้างของหวัขอ้ยอ่ยร่วมกนัดงัท่ีไดก้ล่าว ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเขา้ถึงเน้ือหาในมุมใดก็
ได ้ไม่วา่จะเป็นจากบนลงล่าง หรือจากซา้ยไปขวา  
 3.  โครงสร้างลกัษณะล าดบัชั้น (Hierarchies) การออกแบบโครงสร้างในลกัษณะล าดบัชั้นเป็น
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับเน้ือหาท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมาก เพราะการออกแบบลกัษณะน้ีท าให้
การเขา้ถึงเน้ือหาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนมีความง่ายข้ึน และรวดเร็วข้ึน เพราะโครงสร้างลกัษณะ
ล าดบัชั้นจะมีการแบ่งเน้ือหาท่ีชดัเจน ผูใ้ชเ้วบ็ส่วนใหญ่ก็มีความคุน้เคยเป็นอย่างดี เน่ืองจากทุกๆ 
เวบ็ก็จะมีหน้าโฮมเพจก่อนเสมอแลว้จึงแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ต่อไปจากบนลงล่าง โครงสร้าง
ลกัษณะล าดบัชั้นน้ีท าใหมี้ความสะดวกในการเขา้ถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการไดง่้าย  
 4.  โครงสร้างในลกัษณะเวบ็ (Web) การออกแบบโครงสร้างเวบ็ เป็นการออกแบบท่ีแทบจะ

ไม่ไดมี้กฎเกณฑใ์ดๆ เพราะในโครงสร้างแบบเวบ็จะเหมือนกบัการจ าลองความคิดของคนท่ีมีความ

ต่อเน่ือง (Flow) ไปเร่ือยๆ ซ่ึงเหมือนกบัการอนุญาตให้ผูใ้ช้เลือกเน้ือหาท่ีตอ้งการเช่ือมโยงตาม

ความถนดั ความตอ้งการ ความสนใจของตนเองไดเ้ลย โครงสร้างในลกัษณะเวบ็จะเต็มไปดว้ยลิงค์

ท่ีเช่ือมโยงกบัเน้ือหาในเวบ็ไซตเ์ดียวกนัและเวบ็ไซตภ์ายนอก โครงสร้างลกัษณะน้ีอาจส่งผลให้เกิด

ความสับสนต่อผูเ้รียนไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัเป็นวิธียากท่ีสุดในการน ามาใช้จริง เพราะการ

เช่ือมโยงท่ีมีจ านวนมากจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสนไดง่้าย โครงสร้างในลกัษณะน้ีเหมาะสม

ท่ีสุดส าหรับเวบ็ไซตเ์ล็กๆ ซ่ึงเต็มไปดว้ยลิงค์ และเหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ในดา้น

เน้ือหามาก่อนแลว้ และตอ้งการศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหวัขอ้นั้นๆ  
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 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า การออกแบบเวบ็เพจ หมายถึง การสร้างหรือการ

ออกแบบท่ีท าให้เกิดปฎิสัมพนัธ์โตต้อบกนั ประกอบดว้ย เน้ือหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

ภาพเคล่ือนไหว ขนาดรูปแบบของตวัอกัษร รูปภาพ พื้นหลงั และการเช่ือมโยงจากเอกสารหน่ึงไป

ยงัอีกหนา้หน่ึงตามคุณสมบติัของเอกสารท่ีเรียกวา่ไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext)  

2.2.3  หลกัการออกแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 ใจทิพย ์ณ สงขลา (2542, น. 28-30) ไดก้ล่าวถึง การสร้างเวบ็เพจเพื่อการเรียนการสอน  

มี 2 แบบ ดงัน้ี  
 1.  ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง (Human to Computer) เป็นการสร้างเน้ือหาท่ีมีการเช่ือมโยงความส าคญั 
(Keyword) ไปยงัเน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจเช่ือมโยงไปยงัส่ือชนิดอ่ืนๆ ท่ีผูส้อนเห็นว่าเน้ือหา
ดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ดีข้ึน ซ่ึงการน าเสนอชนิดน้ีไม่สามารถกระท าได้ในส่ือ
ส่ิงพิมพธ์รรมดา หากจะท าไดก้็เฉพาะกบัคอมพิวเตอร์ชนิดมลัติมีเดีย และผูเ้รียนจะใช้เวลานาน
เท่าใดหรือดูซ ้ าก่ีรอบก็ไดต้ามความตอ้งการของแต่ละบุคคล บทเรียนผา่นเครือข่ายจะมีลกัษณะท่ี
โดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ คือ ผูส้อนสามารถเช่ือมโยงบทเรียนของตนไปสู่เน้ือหาท่ีมีผูส้อนอ่ืนสร้าง
ข้ึนไวแ้ล้วในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และผูส้อนสามารถแก้ไขปรับปรุงเน้ือหาของตนเองมี
ความสวยงาม และใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา  
 2.  ผูเ้รียนศึกษาร่วมกบัผูอ่ื้น (Human to Human) คือ ผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดปัญหาข้ึนมา และ
ให้ผูเ้รียนร่วมกนัระดมความคิดหาสาเหตุและเสนอหนทางแกไ้ขปัญหา การเรียนในลกัษณะน้ีเป็น
การศึกษาร่วมกบัผูเ้รียนอ่ืน และยงัเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอีกดว้ย  

 ในการสร้างเวบ็เพจเพื่อการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีขอ้ควรพิจารณา
ในการออกแบบ ดงัน้ี  
 1.  วเิคราะห์ผูเ้รียน เม่ือผูส้อนก าหนดวา่กลุ่มเป้าหมายหลกัคือใคร ก็จะทราบวา่ควรน าเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบใด ขอ้มูลประเภทไหน และควรเรียงล าดบัเน้ือหาอยา่งไร  
 2.  ก าหนดเป้าหมายในการสอน ผูส้อนควรจะก าหนดเป้าหมายหลกัและวตัถุประสงคย์อ่ยใน

การเรียนและน าเสนอเน้ือหาบทเรียนรวมทั้งกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ในการออกแบบ

ลกัษณะน้ี ความส าคญัอยูท่ี่การเตรียมขอ้มูลหลกัและขอ้มูลเสริม ผูส้อนตอ้งล าดบัการเช่ือมโยงอยา่ง

ละเอียดรอบคอบ และไม่ควรมากเกินไปจนท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสน ส าหรับในส่วนของขอ้มูล

เสริมผูส้อนอาจสร้างข้ึนเอง (Internal Link) หรือให้ผูเ้รียนเช่ือมต่อเขา้กบัแหล่งขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นสร้างไวบ้น
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (External Link) โดยท่ีผูส้อนจะตอ้งท าการตรวจสอบก่อนวา่เป็นประโยชน์ในการ

สนบัสนุนเน้ือหาหลกัหรือไม่  

  3.  เน้ือหาบทเรียน ในการน าเสนอเน้ือหาควรค านึงถึงการใชป้ระโยชน์ในรูปไฮเปอร์มีเดียดว้ย 
หมายถึง การเช่ือมต่อ (Link) เน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั ผูส้อนจึงควรออกแบบอยา่งละเอียด
รอบคอบ เน่ืองจากอาจท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสนเม่ือเขา้สู่ขอ้มูลท่ีผา่นการโยงใยหลายล าดบัขั้น 
ผูส้อนควรสร้างแผนผงัน าทางการเช่ือมโยง (Site map) ใหผู้เ้รียนเห็นคลา้ยเน้ือหาในสารบญั และยงั
มีความเป็นอิสระต่อกนั หมายถึง ในการเขา้สู่เน้ือหาและสามารถเช่ือมต่อไปยงัจุดใดก็ได ้ 
 4.  แรงจูงใจต่อการเรียน คือ การออกแบบและการใชเ้ทคนิคท่ีท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหาอยา่ง
รวดเร็ว มีความสนุก ต่ืนเตน้ และน่าสนใจ ซ่ึงจะท าให้การเรียนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นไป
อยา่งมีชีวติชีวา  
 5.  บทบาทผูส้อน การสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
การน าเสนอเน้ือหาบทเรียนจะตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกไดว้า่จะเรียนอย่างไร มีเหตุมีผล 
สามารถวเิคราะห์และแสวงหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองหรือไม่  
 6.  การประเมินผล ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการประเมินตนเอง เพราะการเรียนการสอนผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะเนน้ท่ีการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกั หรือเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 พรเทพ เมืองแมน (2544, น. 46-49) ไดก้ล่าวถึง การสร้างเวบ็เพจเพื่อการเรียนการสอน 
ไวด้งัน้ี  
 1.  การวางแผน  

 ในการวางแผนเพื่อผลิตบทเรียนเวบ็เพจนั้น มีส่วนท่ีตอ้งพิจารณา 3 ประการ ดงัน้ี  
 1.1  การวิเคราะห์หลกัสูตร เน้ือหา และผูเ้รียน เพื่อหาโครงสร้างของเน้ือหา วตัถุประสงค์
ของบทเรียน และความตอ้งการของผูเ้รียน  
 1.2  การก าหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียน ระบุส่ิงท่ีคาดหวงั วา่ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บหลงัจาก
การเรียนการสอนคืออะไร  
  1.3  การก าหนดกิจกรรมการเรียนโดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของเน้ือหา 
บทเรียน และความรู้หรือทกัษะท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียน  
 2.  การออกแบบบทเรียน  
 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์หลกัสูตร เน้ือหา ผูเ้รียน และไดก้ าหนดวตัถุประสงค์
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนแลว้ จึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียน มีขั้นตอนดงัน้ี  
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  2.1  การออกแบบบทเรียนขั้นแรก โดยการจดัแบ่งเน้ือหาของบทเรียนออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ 

และจดัล าดบัของเน้ือหา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเน้ือหา แลว้จึง

ก าหนดเป็นโครงสร้างของบทเรียน 

 2.2  ก าหนดโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Web site structure) โดยการเขียนโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์
ของเน้ือหาบทเรียน กิจกรรม แบบทดสอบ การประเมินผลการเรียน เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้าง รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมท่ีตอ้งน าเสนอในบทเรียนวา่จะตอ้งประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง เป็นการอธิบาย
ล าดบัขั้นตอนการท างานของโปรแกรม  
 2.3  การสร้างแผน่เร่ืองราวบทเรียน (Storyboard) เป็นขั้นตอนในการออกแบบการน าเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบท่ีเป็นขอ้ความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวิดีโอ โดยการออกแบบ
หนา้เวบ็เพจท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ห็นบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยท่ีผงัเร่ืองราวบทเรียนเป็นการออกแบบ
ลงบนกระดาษไวก่้อน และหลงัจากสร้างผงัเร่ืองราวบทเรียนแลว้น ามาตรวจสอบโดยผูส้อน  
 3.  การสร้างบทเรียน  
 เป็นขั้นตอนการด าเนินการสร้างบทเรียน โดยการแปลงผงัเร่ืองราวบทเรียนให้เป็น
บทเรียนบทเวบ็เพจท่ีจะสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มีขั้นตอนดงัน้ี  
 3.1  การสร้างบทเรียน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเวบ็เพจการเรียนการสอน  ซ่ึง
มีให้เลือกหลายโปรแกรมในการสร้างภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ให้สอดคล้องกบัผงั
เร่ืองราวบทเรียนท่ีไดท่ี้ไดร่้างไว ้แลว้แปลงส่ือใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมน าเสนอบนเวบ็เพจ  
 3.2  การผลิตเอกสารเพื่อประกอบบทเรียน หลงัจากไดท้ดสอบการใชง้านแลว้ จึงจดัท า
เอกสารประกอบบทเรียน เพื่อใหผู้ส้อนและผูเ้รียนสามารถน าบทเรียนไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.  การประเมินและแกไ้ขบทเรียน  
 การประเมินจะกระท าเม่ือตอ้งการทราบประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ซ่ึงมี
ทั้งการประเมินระหวา่งการสร้างบทเรียน โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ระยะท่ีก าลงัด าเนินการเขียนโครงร่าง
เน้ือหาบทเรียน ออกแบบแนวการสอน โดยขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการผลิต
ส่ือมาใหค้วามคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ จะเป็นการให้ผลดีต่อการสร้างบทเรียนท่ีมีคุณภาพ หลงัจากได้
แกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ตอ้งประเมินกบัผูเ้รียนโดยให้ทดลองใชแ้ละ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะก าลงัใชเ้วบ็เพจการเรียนการสอน รวมทั้งขอ้มูลยอ้นกลบัจาก
ผูเ้รียนทั้งในแง่ผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อบทเรียน เพราะจะตอ้งน ามาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ
พฒันาเวบ็เพจการเรียนการสอนก่อนจะน าไปใชง้านจริง ส าหรับการประเมินผลส่ือการเรียนการ
สอนมีดว้ยกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่  
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  4.1  การประเมินตวัต่อตวั (One-to-one evaluation) หมายถึง มีผูป้ระเมินหน่ึงคนต่อผูเ้รียน

หน่ึงคน เป็นการดูว่าปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนระหว่างการใช้เวบ็เพจในการเรียนการสอนมี

อะไรบา้ง ผูอ้อกแบบอาจสัมภาษณ์ผูเ้รียนหรือให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นหลงัจากไดเ้รียนดว้ยเวบ็

เพจแลว้   

 4.2  การประเมินกลุ่มเล็ก (Small-group evaluation) หมายถึง การให้ผูเ้รียนจ านวน 6-8 คน 

ทดลองใช้เวบ็เพจท่ีไดส้ร้างข้ึน เพื่อตอ้งการศึกษาวา่ ผูเ้รียนมีการใชส่ื้อการเรียนการสอนอยา่งไร 

ผูเ้รียนตอ้งการความช่วยเหลือมากนอ้ยเพียงใด บทเรียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ ความ

เหมาะสมในการน าเสนอเน้ือหา คุณภาพของโปรแกรม และบทเรียนสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนอยาก

ติดตามหรือไม่ โดยขอ้มูลท่ีไดม้าจะช่วยให้บทเรียนมีความสมบูรณ์มากข้ึน และยงัช่วยให้ผูอ้อกแบบ

คาดคะเนถึงประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนท่ีจะใชก้บักลุ่มใหญ่ได ้ 

 4.3  การประเมินกลุ่มใหญ่ หมายถึง การให้ผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม
ไดท้ดลองเรียนดว้ยบทเรียนท่ีสร้างข้ึน หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงแลว้ การประเมินกลุ่มใหญ่สามารถท า
ไดท้ั้งในระหว่างเรียน (Formative evaluation) และการประเมินหลงัการเรียน (Summative evaluation) 
การประเมินผลระหวา่งการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกไปกบัการเรียนการสอน โดยจะให้
ผูเ้รียนเรียนจากเวบ็เพจท่ีไดส้ร้างข้ึน และหลงัจากเรียนแลว้ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบเพื่อศึกษาว่า 
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ไม่เขา้ใจในจุดประสงค์ใด เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านั้นมาปรับปรุงและพฒันาเวบ็เพจท่ีสร้างข้ึนใหมี้ความสมบูรณ์ และในการสร้างเวบ็เพจจะตอ้ง
มีการประเมินหลงัเรียน เพื่อให้ผูส้อนเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเรียนการสอนสองแบบท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนอยา่งเดียวกนั  
 5.  การบ ารุงรักษา (Maintenance)  
 การบ ารุงรักษาเวบ็เพจท่ีไดส้ร้างข้ึนเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองทั้งน้ีเพราะผูส้อนมีความ
จ าเป็นในการปรับปรุงเน้ือหาสารสนเทศใหม่ๆ ให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ถือวา่เป็นการตอบสนอง
ต่อค าแนะน าในการปรับปรุงเวบ็การเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน  
 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ หลกัการออกแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ตอ้งมีการ

วางแผนก่อนท าบทเรียนเวบ็เพจ เช่น การวิเคราะห์หลกัสูตร เน้ือหา ก าหนดวตัถุประสงคข์อง

บทเรียน ก าหนดกิจกรรมการเรียน และมีการจดัล าดบัเน้ือหา กิจกรรม เป็นการอธิบายล าดบัขั้นตอน

ของการท างาน และการสร้างแผ่นเร่ืองราว (Storyboard) เป็นขั้นตอนการออกแบบการน าเสนอ
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เน้ือหาทั้งท่ีเป็นขอ้ความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ โดยการออกแบบรูปแบบของ

จอภาพท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ห็นบนหนา้จอคอมพิวเตอร์  

 2.2.4  องคป์ระกอบของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 มนตรี ดวงจิโน (2544, น. 39-44) ไดก้ล่าวถึง โครงสร้างเวบ็เพจของเวบ็ไซตส์ าหรับ
รายวชิา ควรมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
 1.  โฮมเพจ (Home Page)  
 เป็นเวบ็เพจหนา้แรกของเวบ็ไซต์ ท่ีประกอบดว้ยช่ือวิชา ช่ือผูส้อน และให้ขอ้มูลท่ีเป็น
การประชาสัมพนัธ์วิชา ควรมีรูปภาพประกอบและพิมพข์อ้ความให้กระชบั ให้มีความน่าสนใจ ไม่
ควรบอกวตัถุประสงคข์องวชิาในหนา้น้ี และช่ือวชิาควรเช่ือมโยงไปท่ีเวบ็เพจประมวลรายวิชา และ
ช่ือผูส้อนควรเช่ือมโยงไปเวบ็เพจประวติัอาจารย ์ 
 2.  เวบ็เพจประกาศ (Information)  
  เป็นหน้าเวบ็เพจท่ีเก่ียวกบัการเสนอข่าวสาร ก าหนดเวลาเรียน ตารางการสอน การ
ลงทะเบียน และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน และไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน  
 3.  เวบ็เพจประมวลรายวชิา (Course Syllabus)  
 เป็นเวบ็เพจท่ีแสดงเก่ียวกบัการช้ีแจงวตัถุประสงค์ของวิชา และรายละเอียดเน้ือหาใน
รายวชิานั้นๆ  
 4.  เวบ็เพจหอ้งเรียน (Classroom)  
 เป็นเวบ็เพจท่ีเสนอเน้ือหาความรู้แต่ละหน่วยการเรียน เน้ือหาเวบ็เพจห้องเรียนเป็นช่ือ
เน้ือหาหน่วยการเรียน ท่ีอธิบายแนวคิดของเน้ือหาของหน่วยและแสดงสารบญัของเวบ็เพจระดบั
ยอ่ย เพื่อเช่ือมโยงไปสู่เวบ็เพจท่ีเก่ียวขอ้งในเวบ็เพจหอ้งเรียน ดงัน้ี  
  4.1  เวบ็เพจเน้ือหาความรู้ ประกอบดว้ย  
   4.1.1  ระบุวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเฉพาะหน่วยการเรียน  
  4.1.2  ทบทวนความรู้ โดยให้อ่านเวบ็เพจท่ีผูส้อนเขียนข้ึนเอง หรือเช่ือมโยงไปดูเวบ็
เพจหน่วยท่ีผา่นมา มีการเช่ือมโยงใหอ่้านเอกสารจากแหล่งอ่ืนๆ ในเวบ็เพจ และเช่ือมโยงไปยงัเวบ็
เรียนเสริมเพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  
   4.1.3  เสนอเน้ือหาความรู้ใหม่ๆ ทางเวบ็เพจท่ีผูส้อนจดัเตรียมไว ้ 
  4.2  เวบ็เพจกิจกรรม เสนอกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช้ีแนะการเรียนรู้ให้เกิดความเขา้ใจใน
เน้ือหาใหม้ากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย  

 4.2.1  การเช่ือมโยงไปเวบ็เพจอ่ืนๆ เพื่อสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารทางเวลิด ์ไวด ์เวบ็  
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 4.2.2  กระตุน้ใหผู้เ้รียนถามปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั  
 4.2.3  กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการสนทนากบัครูผูส้อน เพื่อสอบถามความเขา้ใจ  

 4.2.4  การเช่ือมโยงไป FTP Server เพื่อถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลส าหรับน ามาศึกษาดว้ย
ตนเองในคร้ังต่อไป  
  4.2.5  การเช่ือมโยงไปคน้ควา้แหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น หอ้งสมุด ศูนยข์อ้มูล  
   4.2.6  การแนะน าใหท้  าแบบฝึกหดัและการประเมินดว้ยตนเอง โดยเช่ือมโยงไปยงัเวบ็
เพจแบบฝึกหดั และแบบทดสอบ     
  5.  เวบ็เพจทรัพยากรการเรียน (Learning Resources)  
 เป็นเวบ็เพจท่ีเสนอแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ บทความ ข่าวสาร รายช่ือหนงัสือ วารสาร 
ส่ือส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ วีดิทศัน์ แฟ้มขอ้มูล ห้องสมุด รวมทั้งเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนในวชิานั้นๆ พร้อมทั้งสร้างการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มูลนั้นดว้ย  
 6.  เวบ็เพจประเมินผล (Evaluation)  
 เวบ็เพจประเมินผล ประกอบดว้ย  

6.1  เวบ็เพจแบบฝึกหดั เป็นเวบ็เพจท่ีผูเ้รียนท าดว้ยตนเอง และมีค าตอบให้ผูเ้รียนสามารถ
ประเมินความกา้วหนา้ดว้ยตนเองไดท้นัที  

 6.2  เวบ็เพจแบบทดสอบส าหรับทดสอบความรู้ยอ่ย ผูเ้รียนท าขอ้สอบทางเวบ็เพจ และส่ง
ค าตอบถึงผูส้อนทางอินเตอร์เน็ต และบนัทึกผลการเรียนไวใ้นประวติัส่วนตวัของผูเ้รียนในหนา้เวบ็
เพจประวติัส่วนตวัของผูเ้รียน   
  7.  เวบ็เพจประวติั (Profile)  
 เป็นเวบ็เพจท่ีแสดงประวติับุคคล 3 กลุ่ม คือ ผูส้อน ผูส้นบัสนุน และผูเ้รียน ดงัน้ี  
 7.1  ประวติัผูส้อน แสดงต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานการสอน 
ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั ผลงานทางวิชาการ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ความสามารถพิเศษ และท่ีส าคญั คือ สถานท่ีท างาน โทรศพัท ์วนั เวลาท่ีติดต่อได ้ทั้งท่ีห้องท างาน
และติดต่อผา่นทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของผูส้อน 
  7.2  ผูส้นบัสนุน ประกอบดว้ย  
   7.1.1  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ท่ีเชิญมาร่วมใหค้วามรู้ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะช่วยในการ
ตอบปัญหาทางวชิาการ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มการสนทนา และการใหค้วามรู้  
  7.1.2  ผูช่้วยสอน ท าหนา้ท่ีช่วยหาขอ้มูลประกอบการสอน คน้หาแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ ช่วยสร้างเวบ็เพจ ประสานงาน ติดตามงานจากผูเ้รียน ตรวจงานผูเ้รียน และช่วยหาค าตอบ
เท่าท่ีท าได ้แต่จะไม่ท าหนา้ท่ีในการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน  
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  7.1.3  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมในระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือครูผูส้อนในการสร้างเวบ็เพจ  
 7.3  ประวติัผูเ้รียน เป็นเวบ็เพจท่ีแสดงเก่ียวกบัขอ้มูลของผูเ้รียน ประกอบไปดว้ยช่ือผูเ้รียน 
สาขาวิชา โปรแกรมการศึกษา ชั้นปี กิจกรรมท่ีท าอยู่ ผลงานดีเด่น ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ งานอดิเรก และเวลาว่างท่ีสามารถติดต่อไดท้างไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail 
Address) ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีแสดงให้ผูเ้รียนอ่ืนสามารถเห็นได ้ ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัคะแนนสอบ
ยอ่ย ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีแสดงความกา้วหนา้ในการเรียนและปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน และผลการ
สอบ เป็นขอ้มูลลบัเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละบุคคลซ่ึงตอ้งมีรหัสผ่านของแต่ละบุคคลเท่านั้นจึงจะ
สามารถเห็นขอ้มูลเหล่านั้นได ้ 
  จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า องค์ประกอบของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เป็นเวบ็ท่ี
เสนอเน้ือหาความรู้ของแต่ละหน่วยการเรียน อธิบายแนวคิดในเน้ือหา เช่ือมโยงไปสู่เวบ็ท่ีเก่ียวกบั
เวบ็เพจ คือ เวบ็เพจเน้ือหาความรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และมีการ
เช่ือมโยงใหอ่้านหรือคน้ควา้เน้ือหาเพิ่มเติม  
 2.2.5  คุณภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2542, น. 97) ไดก้ล่าวถึง เครือข่ายเวลิด ์ไวด ์เวบ็ ในปัจจุบนัมีการเติบโต
ข้ึนอยา่งรวดเร็ว เวบ็เพจเป็นแหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้ทั้งของครูผูส้อนและผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  ซ่ึง
เวบ็เพจท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี พบวา่ มีจ  านวนมากท่ีมีทั้งคุณภาพและไม่มีคุณภาพ ดงันั้น เวบ็เพจท่ีดีท่ีมี
คุณภาพควรจะมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 1.  จุดประสงค ์(Aim) เวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็ไซต ์มีจุดประสงคใ์นการสร้างท่ีแตกต่างกนัไป เช่น สร้าง
ข้ึนเพื่อตอ้งการท่ีจะน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เพื่อการทดลอง ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ช้ีใหช้ดัเจนถึงคุณค่าของเวบ็เหล่านั้น ส่ิงส าคญัอยูต่รงท่ีเวบ็ต่างๆ เหล่านั้นไดมี้การอธิบาย และมีทิศทาง
ท่ีชดัเจนในส่วนของหวัเร่ือง (Title) หรือไม่ เพราะวา่จะเป็นส่ิงท่ีจะสะทอ้นให้เห็นเร่ืองราวภายในเวบ็
นั้นๆ ได ้
 2.  ความถูกตอ้งแม่นย  า (Accuracy) เวบ็เพจจ านวนมากขาดความถูกตอ้งและแม่นย  าในเร่ืองของ
การตรวจสอบค าถูกค าผิด เพราะว่าค าหรือขอ้ความท่ีถูกตอ้งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งไม่ผดิพลาด ดงันั้นจึงควรตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความใหดี้  
 3.  ความน่าเช่ือถือ (Authority) ในการประเมินคุณค่าของหนงัสือ ส่วนใหญ่มกัจะพูดวา่หนงัสือเล่ม
นั้นใครเป็นผูแ้ต่ง ส าหรับเวบ็เพจก็เหมือนกนั ความน่าเช่ือส่วนหน่ึงมาจากผูส้ร้างเวบ็เพจวา่ผูส้ร้างเป็น
ใคร  
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 4.  ช่วงระยะเวลาท่ีแพร่กระจาย (Currency) แต่ละเวบ็เพจควรหลีกเล่ียงตวัอกัษรท่ีทึบ หลีกเล่ียงสีท่ี
ใกลเ้คียงกบัพื้นหลงั ในการออกแบบหากมีภาพกราฟิก ควรใชภ้าพแบบขนาดท่ีไม่ใหญ่มาก สร้างตั้งแต่
เม่ือใด ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด และเวบ็เพจควรจะตอ้งมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา  
 5.  ความลึกซ้ึงของเน้ือหา (Depth) ความแตกต่างของเวบ็เพจกบัหนงัสือ คือ ไม่สามารถสร้างเวบ็เพจ
ใหมี้ความละเอียดลึกซ้ึงไดเ้ท่ากบัหนงัสือ เพราะส่วนมากจะน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดไ้ม่มากนกั แต่ส่ิงท่ี
เวบ็เพจสามารถท าได ้คือ รูปแบบของการเสนอท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย  โดยใชภ้าพ และเสียงท่ีสามารถท าให้
ผูเ้รียนต่ืนตาต่ืนใจ และดึงดูดความน่าสนใจได้ เข้ามาเสริมในเน้ือหา อีกทั้งยงัสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรม ภาพ เสียง และเน้ือหาท่ีสนใจจากเวบ็เพจได ้ 
 6.  การออกแบบ (Design) การออกแบบเวบ็เพจจะตอ้งง่ายต่อการอ่าน หลีกเล่ียงตวัอกัษรทึบ 
และใกล ้เคียงกบัพื้นหลงั (Background) ความเร็วในการถ่ายโอนขอ้มูลก็เป็นเร่ืองส าคญั เพราะถา้
ในการออกแบบมีภาพ (Graphics) อยูใ่นเน้ือหาดว้ย ควรจะใชเ้ป็นภาพแบบ Small images หรืออาจ
ใชภ้าพแบบ Thumbnails ท่ีสามารถจะขยายใหญ่ไดเ้ม่ือตอ้งการ  
 7.  ความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ (Regularity of update) ควรจะมีการเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัทนั
ต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ  
 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ คุณภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา มีจุดประสงคเ์พื่อ
ท าการทดลองในดา้นการจดัการเรียนการสอน  เน้ือหาตอ้งมีความถูกตอ้งและมีความแม่นย  า ผา่น
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือจากผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างเวบ็เพจ การออกแบบเวบ็เพจจะตอ้งง่ายต่อ
การอ่าน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ และมีความรวดเร็วในการถ่ายโอนขอ้มูลของเวบ็เพจ 

 2.2.6  การพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
ไพโรจน์ เบาใจ (2544, น. 37-43) กล่าวถึง หลกัการพฒันาเวบ็เพจ สามารถแบ่งได ้ 8 

ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1.  การวางแผนการพฒันาเวบ็เพจ  
  การเตรียมวางแผนก่อนพฒันาเวบ็เพจถือเป็นหัวใจส าคญัมาก เพราะในขณะสร้างเวบ็
เพจจะมีเอกสารเวบ็เพจท่ีเพิ่มจ านวนอยูเ่ร่ือยๆ และมีจุดเช่ือมโยงจ านวนมาก ถา้หากไม่มีการวาง
แผนการสร้างเวบ็เพจไวล่้วงหนา้ จะท าให้การแกไ้ขและปรับปรุงขอ้มูลในเวบ็เพจไดอ้ยา่งล าบาก 
ส าหรับวิธีการท่ีดี คือ ควรออกแบบหนา้เวบ็เพจบนกระดาษและก าหนดช่ือไฟล์ของเวบ็เพจแต่ละ
หนา้ใหเ้รียบร้อยก่อน โดยการเขียนร่างเป็น Site Map ของเวบ็เพจ 
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 2.  สร้างไดเร็กทอร่ี (Directory) และไดเร็กทอร่ียอ่ย (Sub-Directory)  
 สร้างไดเร็กทอร่ีและไดเร็กทอร่ียอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อส าหรับเก็บไฟล์ HTML และไฟล์

รูปภาพ ตลอดจนไฟลอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และควรสร้างไดเร็กทอร่ียอ่ยไวใ้นไดร์ฟ C:  
 3.  สร้างภาพหรือจดัหาภาพ  
 ท าการสร้างภาพหรือจดัหาภาพท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าภาพมาเก็บไวใ้นไดเร็กทอร่ีท่ีเตรียม
ไว ้ซ่ึงรูปภาพถือเป็นส่ือส าคญัในการน าเสนอนอกจากตวัอกัษร ดงันั้น การเตรียมภาพเพื่อน ามาใช้
ในเวบ็เพจท าไดห้ลายวิธี เช่น การสร้างภาพดว้ยโปรแกรม Photoshop, illustrator เป็นตน้ การน า
ภาพส าเร็จรูปจากเวบ็เพจอ่ืนๆ มาใชน้ั้น รูปภาพท่ีน ามาจากเวบ็เพจควรจะมีนามสกุลไฟล์ภาพเป็น 
.GIF หรือ .JPG เพราะเวลาท่ีอพัไฟล์ข้ึนไวบ้น Web Server จะใชเ้วลาไม่นาน และเม่ือเปิดใชง้าน
เวบ็เพจจะท าใหห้นา้เวบ็เพจโหลดขอ้มูลไดเ้ร็ว 
 4.  สร้างไฟล์ HTML สามารถท าไดห้ลายวิธี แต่โดยทัว่ไปจะใชโ้ปรแกรม Note Pad ซ่ึงเป็น
โปรแกรมมาตรฐานท่ีมีมาพร้อมกบั Windows ทุกรุ่น จึงควรท าความเขา้ใจกบัชุดค าสั่ง HTML ให้ดี
ยิง่ข้ึน เพราะจะท าใหส้ามารถพฒันาเวบ็เพจดว้ยวธีิอ่ืนๆ ไดง่้ายและสะดวกข้ึน  
 5.  ก าหนดช่ือไฟล ์HTML  
 ตามขอ้ก าหนดของผูดู้แลเวบ็ การจดัเก็บเอกสาร HTML เป็นไฟล์ HTML จะตอ้ง
ก าหนดนามสกุลไฟล์ให้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของผูดู้แลเวบ็หรือผูดู้แลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขาย 
เพราะนามสกุลไฟล์ HTML มี 2 แบบ คือ .htm กบั .html ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแต่ละเคร่ือง
จะถูกก าหนดให้รู้แตกต่างกนัไป หากก าหนดผิดก็ไม่สามารถแสดงผลทางหนา้เวบ็เพจได ้ ดงันั้น 
ผูพ้ฒันาเวบ็เพจจึงควรติดต่อกบัผูดู้แลเวบ็เพจ และสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลของไฟล์ดว้ย และการตั้ง
ช่ือไฟล์ไม่ควรตั้งช่ือไฟล์เป็นภาษาไทย เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเป็นระบบยูนิกซ์ไม่
สามารถรับช่ือไฟลท่ี์เป็นภาษาไทยได ้จะตอ้งตั้งเป็นภาษาองักฤษ  
 6.  ตรวจสอบผลการน าเสนอเวบ็เพจและแกไ้ข  
 ควรตรวจสอบผลผา่นบราวน์เซอร์ (Browser) อยูเ่สมอ เพื่อให้ไดผ้ลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงการ
ตรวจสอบผลเวบ็เพจสามารถใช้โปรแกรมเนสเคป  (Netscape) และหากตอ้งการเผยแพร่ออกสู่
ระบบอินเตอร์เน็ตควรตรวจสอบผลการน าเสนอบนบราวน์เซอร์  (Browser) หลายๆ ตวั เช่น 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari เพราะวา่บราวน์เซอร์แต่ละตวัจะ
รู้จกัชุดค าสั่งไม่เท่ากนั การท างานบางอย่างแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพื่อจะได้ทราบขอ้ผิดพลาดและ
สามารถแกไ้ขได ้ 
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 7.  ส่งขอ้มูลข้ึนไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
 เม่ือพฒันาเวบ็เพจเสร็จสมบูรณแลว้ น าไฟล์ขอ้มูลข้ึนไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อาศยัโปรแกรม FileZilla Client ในการอพัโหลดไฟล์ขอ้มูล โดยผูพ้ฒันาจะตอ้งมีสิทธ์ิในการอพั
โหลดขอ้มูลและตอ้งสอบถามผูดู้แลเวบ็ (Web Administrator) วา่ให้ส่งขอ้มูลไปไวใ้นไดเร็กทอร่ี
อะไรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 8.  การตรวจสอบผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 เม่ือท าการอพัโหลดขอ้มูลเสร็จแลว้ สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของเวบ็เพจโดย
จะตอ้งทราบวา่ URL ในการเรียกดูคืออะไร  
  จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ การพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เพื่อใชใ้นการเรียน
การสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ควรวางมีการแผนก่อนเสมอโดยการเขียนสตอร์ร่ีบอร์ด (Story 
Board) ข้ึนมาก่อน เพื่อก าหนดโครงสร้างของเวบ็เพจ มีหลกัการพฒันาเวบ็เพจ ดงัน้ี การวางแผน
การพฒันาเวบ็เพจ สร้างไดเร็กทอร่ี (Directory) สร้างภาพ สร้างไฟล์ HTML สามารถเลือกกระท า
ไดห้ลายวธีิ ก าหนดช่ือไฟล ์HTML ตรวจสอบผลการน าเสนอเวบ็เพจและแกไ้ข ส่งขอ้มูลข้ึนไวบ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และตรวจสอบผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได ้
 
2.3  อนิเตอร์เน็ต (Internet) 

หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลก
เขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมเครือข่าย ภายใตม้าตรฐานการเช่ือมโยงดว้ย
โปรโตคอลเดียวกนัคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในอินเตอร์เน็ตสามารถส่ือสารระหวา่งกนัได ้ นบัว่าเป็นเครือข่ายท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั เน่ืองจากมีผูนิ้ยมใชโ้ปรโตคอลอินเตอร์เน็ตจากทัว่โลกมากท่ีสุด 
 2.3.1  ความหมายของอินเตอร์เน็ต  
 Benson (2001, p. 3) ใหค้วามหมายของอินเตอร์เน็ตไวว้า่ อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายของ
คอมพิวเตอร์และผูค้นในการสร้างเทคโนโลยีอยา่งมีศิลปะ อินเตอร์เน็ตท าให้เครือข่ายทางกายภาพ
ท่ีแตกต่างกนัมีการเช่ือมต่อกบัส่ิงอ่ืนๆ และใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ท่ีหลากหลายในการเช่ือมต่อ
ระบบการส่ือสารไดอ้ยา่งมากมาย  

Snell (2003, p. 17) ให้ความหมายอินเตอร์เน็ตไวว้า่ อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นเครือข่ายท่ีมีการเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว การท างานผา่นอินเตอร์เน็ตท าให้
การคน้หาเป็นส่ิงท่ีมีค่า รวดเร็ว และใหค้วามเพลิดเพลินกบัผูใ้ชง้าน  
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ชยัพจน์ รักงาม (2540, น. 1) ให้ความหมายอินเตอร์เน็ตไวว้า่ อินเตอร์เน็ต คือ ระบบ
เครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (Network of Network) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์
ไดท้ัว่โลก เป็นแหล่งความรู้ท่ีทนัสมยั และยงัช่วยให้ผูใ้ชไ้ดรู้้ข่าวสาร ไดค้วามรู้ใหม่ๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและไม่ยุง่ยาก  
  ครรชิต มาลยัวงศ ์(2540, น. 40) ใหค้วามหมายอินเตอร์เน็ตไวว้า่ อินเตอร์เน็ต คือ ระบบ
การเช่ือมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตเช่ือมโยง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทัว่โลกนบัลา้นเคร่ืองเขา้ไวด้ว้ยกนั คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เหล่าน้ีเช่ือมโยง
ไปยงัคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอีกมากมาย ท าใหผู้ท่ี้เป็นสมาชิกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีอยูท่ ัว่โลกหลาย
สิบลา้นคนสามารถใชฐ้านขอ้มูลความรู้ร่วมกนัได ้
  น ้าทิพย ์วภิาวนิ (อา้งถึงใน โสภาพรรณ คลา้ยสมบติั, 2555, น. 6) ไดใ้ห้ความหมายของ
อินเตอร์เน็ตไวว้่า อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีใช้ส่ือสารกนัและส่งขอ้มูล
ผา่นทาง World Wide Web (WWW) ท่ีช่วยให้สามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดท้ัว่โลก
ผา่นโปรโตคอล Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2543, น. 85) ให้ความหมายอินเตอร์เน็ตไวว้า่ อินเตอร์เน็ต คือ กลุ่มของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีถูกน ามาเช่ือมต่อกนัผ่านเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสาร 
เพื่อใหส้ามารถท าการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัได ้ 

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ อินเตอร์เน็ต หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
ท่ีมีการเช่ือมโยงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ ระบบมาเช่ือมต่อเขา้ด้วยกนั และสามารถ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถส่ือสารกนัไดท้ัว่โลก โดยใช้มาตรฐานการ
เช่ือมโยงเดียวกนัดว้ยโปรโตคอล TCP/IP  

 2.3.2  บริการอินเตอร์เน็ต  
จากแนวคิดของ Thomas (1996, p. 4-6) แนวคิดของ ครรชิต มาลยัวงศ์ (2540, น. 142) 

และแนวคิดของ ณัฐกร สงคราม (2543, น. 15-17) ท่ีไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีให้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต และกล่าวถึงอินเตอร์เน็ตวา่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัไปทัว่โลก มีผู ้
เขา้มาใช้บริการมากมายด้วยเหตุน้ีลกัษณะการให้บริการจึงเกิดข้ึนอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อ
สนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ดงัน้ี  
 1.  การบริการแบบพื้นฐาน  
 e-mail (Electronic Mail) เป็นบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วยในการรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปถึงผูรั้บไดท้ัว่โลก เพียงแค่ระบุท่ีอยู ่ e-mail address ของ
ผูรั้บ และสามารถรับจดหมายจากเคร่ืองอ่ืนผ่านระบบน้ีไดเ้ช่นกนั การส่งหมายไปถึงผูรั้บท่ีเป็น
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สมาชิกอินเตอร์เน็ตสามารถท าการรับ-ส่ง ไดห้ลายภาษา และสามารถส่งถึงผูรั้บคนเดียวหรือส่งถึง
หลายคนพร้อมกนัก็ได ้
   FTP (File Transfer Protocol) เป็นการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลประเภทต่างๆ เช่น แฟ้มขอ้มูลข่าว 
แฟ้มขอ้มูลภาพ แฟ้มขอ้มูลเสียงเพลง จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนเพื่อบนัทึกลง (Download) ไวใ้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของเรา หรือจะเป็นการอพัโหลด (Upload) ขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ของเราไปท่ีเคร่ืองท่ี
ใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูล เพื่อใหผู้อ่ื้นน าไปใชไ้ดเ้ช่นกนั  
 Telnet เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ของเราเพื่อเขา้ไปใชค้อมพิวเตอร์ของเคร่ืองอ่ืน  บริการน้ี
ท าให้สามารถนั่งท างานท่ีหน่ึงแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์อีกท่ีหน่ึงได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต แต่ตอ้งเขา้ใจวา่เคร่ืองท่ีเราเขา้ไปใชง้านเป็นเคร่ืองท่ีเรามีสิทธ์ิใชผ้า่นเขา้ไปใชง้านได้
อยา่งถูกตอ้ง  
 Usenet News กลุ่มอภิปรายเป็นการรวมกลุ่มของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมีความสนใจในเร่ือง
เดียวกนั เช่น กลุ่มท่ีสนใจ เร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต ์ตกแต่งบา้น เล้ียงสัตว ์เป็นตน้ เพื่อส่งข่าวสาร
หรือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวา่งกนั ในรูปแบบของกระดานข่าว (Bulletin Board) บนอินเตอร์เน็ต 
ผูใ้ชส้ามารถเลือกหวัขอ้ท่ีสนใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได ้  
 2.  การบริการท่ีแผข่ยาย  
  Search Engines (เสิร์ช เอนจิน) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการคน้หาขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ตท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนั เป็นโปรแกรมช่วยในการคน้หาท่ีมีอยูม่ากมายในระบบอินเตอร์เน็ต 
โดยมีหลายองคก์รท่ีไดพ้ฒันาข้ึน เช่น Google และ Yahoo เพื่อช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก โดยผูใ้ชง้านแค่พิมพค์  าหรือขอ้ความท่ีตอ้งการท าการคน้หา โปรแกรมจะคน้หา
ขอ้มูลและแสดงรายช่ือของแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนมาทนัที ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถคลิกไปท่ีขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อเขา้ไปดูขอ้มูลตวันั้นๆ ได ้ 
 Online Databases เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมไปทัว่โลก 
โดยมีแฟ้มขอ้มูลต่างๆ หลายพนัลา้นแฟ้มบรรจุอยูใ่นระบบ เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถสืบคน้ได ้ ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งมีระบบ หรือโปรแกรมเพื่อช่วยในการคน้หาแฟ้มไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความ
แม่นย  า 
 เวิลด์ ไวด์ เวบ็ World Wide Web (WWW) เป็นการคน้หาขอ้มูลโดยพิมพช่ื์อเวบ็ไซต ์
(Website) ท่ีตอ้งการ เม่ือไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ก็สามารถคน้หาขอ้มูลอ่ืนๆ ในเอกสารนั้นต่อไปได้
โดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัมารายการหลกั นบัว่าเป็นบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากลกัษณะเด่นของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลมลัติมีเดียท่ีแสดงได้ทั้ง
ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง มีอยูม่ากมาย และสามารถรวบรวมรูปแบบการใชง้าน
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อ่ืนๆ ในระบบอินเตอร์เน็ตเอาไวด้ว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (email) การถ่ายโอน
ขอ้มูล การสนทนา การคน้หาขอ้มูล ท าให้ เวิลด์ ไวด์ เวบ็ เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลก การเขา้ใชง้านระบบเวิลด์ ไวด์ เวบ็ จะตอ้งใชโ้ปรแกรมคน้หา (Web Browser) เป็นตวัเช่ือมเขา้
สู่ระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงโปรแกรมคน้หาท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ Internet Explorer และ Mozilla 
Firefox รูปแบบของเวิลด์ ไวด์ เวบ็ คือ การน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะหนา้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เรียกวา่ เวบ็เพจ (Web Page) คือ เปรียบเสมือนหนา้หนงัสือท่ีสามารถบรรจุขอ้ความ รูปภาพ และ
เสียงไวใ้นหนา้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่ีหนา้แรกของเวบ็เพจ เรียกวา่ โฮมเพจ (Home Page) 
ซ่ึงภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจให้สามารถดูไดเ้วิลด์ ไวด์ เวบ็  เรียกวา่ HTML (Hypertext Markup 
Language) เม่ือน าเอาเวบ็เพจหลายๆ เวบ็เพจมารวมกนั เรียกวา่ เวบ็ไซต ์(Web Site) หรือเรียกสั้นๆ 
วา่ เวบ็ (Web) เวบ็ไซตแ์ต่ละท่ีจะถูกเก็บไวใ้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) แต่ละแห่งโดยแต่ละแห่ง
ก็จะมีโฮสตข์องตนเองท าหนา้ท่ีดูแลและพฒันาขอ้มูลซ่ึงโดยปกติจะเปิดอิสระให้ทุกคนเขา้ไปเปิดดู
ขอ้มูลได ้ ขอเพียงแต่ให้ผูใ้ช้งานทราบท่ีอยู่ของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ท่ีอยูน้ี่เรียกว่า ยอูาร์แอล (URL:Uniform 
Resource Locator) แต่ละยอูาร์แอลจะมีช่ือไม่ซ ้ ากนั เช่น www.hotmail.com, www.dpu.ac.th, www.spu.ac.th, 
www.mthai.com, www.mono.co.th เป็นตน้ โฮมเพจหรือเวบ็เพจของแต่ละเวบ็ไซตจ์ะมีทั้งขอ้ความ และ
รูปภาพ ท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งเป็นระเบียบและสวยงาม เอกสารเหล่าน้ีจะมีขอ้ความท่ีบรรจุอยูจ่  านวนหน่ึง 
ซ่ึงอาจจะเป็นหวัขอ้ กลุ่มค า หรือรูปภาพท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา แต่ไม่ไดแ้สดงเน้ือหาทั้งหมดไวใ้น
หนา้เดียว หากแต่มีค าส าคญัท่ีเนน้เป็นจุดเด่นมีสีสันชดัเจน หรือขีดเส้นใตไ้ว ้ซ่ึงโดยทัว่ไป ถา้ผูใ้ช้
เอาเมา้ส์ไปวางไวบ้นขอ้ความหรือรูปภาพนั้นๆ สัญลกัษณ์ของเมา้ส์ก็จะเปล่ียนจากรูปลูกศรมาเป็น
รูปมือ ถา้หากผูใ้ชต้อ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกท่ี ขอ้ความหรือรูปภาพนั้น เวบ็เพจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้ความหรือรูปภาพนั้นก็จะถูกเปิดข้ึนมาลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่าการเช่ือมโยงด้วยไฮเปอร์ลิงค ์
(Hyperlink) ซ่ึงท าใหส้ามารถเช่ือมโยง (Link) ไปยงัเวบ็เพจอ่ืนๆ ในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั และเช่ือมโยง
ไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดอ้ย่างไม่จ  ากดั ดว้ยเหตุน้ีในปัจจุบนัเวิลด์ ไวด์ เวบ็ จึงเป็นท่ีนิยมกนัมากใน
ธุรกิจการคา้ การอุตสาหกรรม องค์กรการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีจะน าเสนอขอ้มูลหรือ
ประชาสัมพนัธ์หน่วยงานโดยใชเ้วลิด ์ไวด ์เวบ็  
  จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า บริการอินเตอร์เน็ต เป็นบริการท่ีสามารถคน้หา
ขอ้มูลจาก Website ท่ีตอ้งการ เม่ือไดข้อ้มูลหรือเอกสารท่ีเราตอ้งการแลว้ก็สามารถคน้หาค าส าคญั
หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ในเอกสารนั้นต่อไปไดเ้ลย  
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 2.3.3  ความส าคญัของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
อินเตอร์เน็ตมีความส าคญัต่อระบบการศึกษาในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากว่า

อินเตอร์เน็ตช่วยอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาหาความรู้ในเร่ืองต่างๆ ให้สามารถเขา้ถึง
แหล่งความรู้ได้ง่ายข้ึน มีโอกาศได้รับความรู้ใหม่ และได้เรียนรู้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย เรียนรู้
ประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงในโลกปัจจุบนั  

 O Dochartaingh (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 34) ไดก้ล่าวถึง อินเตอร์เน็ต
ไวว้า่ อินเตอร์เน็ตไดเ้กิดข้ึนในปี 1960 โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั
ไดใ้นระยะไกล แต่ต่อมาในปี 1993 และ 1994 เม่ือบราวเซอร์สามารถใชง้านไดง่้ายมากข้ึน เช่น 
Mosaic และ Netscape จึงท าใหมี้ความเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนจริงและ
สามารถใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงมีเหตุการณ์ส าคญั 2 เหตุการณ์เกิดข้ึน ดงัน้ี  
 1.  การประกาศเร่ิมใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉพาะนิสิตมหาวทิยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา ใหส้ามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  
 2.  การประกาศใชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกาท าใหป้ระชาชนทุกคนรวมไปถึงมหาวิทยาลยั
ต่าง  ๆและรัฐบาล ไดพ้ากนัเร่ิมตน้ท าธุรกิจเก่ียวกบัการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใหส้ามารถ
เขา้สู่อินเตอร์เน็ตได ้และไดเ้ร่ิมท ากนัอยา่งแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบนั 
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2540 – 2541, น. 58 – 60) กล่าวถึงความส าคญัของอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา ไวด้งัน้ี  
 1.  ช่วยเปิดโลกกวา้งให้กบัผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมีการรับรู้เก่ียวกบัสังคม วฒันธรรมและโลกมากข้ึน 
เน่ืองจากการท่ีมีเครือข่ายการศึกษาบนอินเตอร์เน็ตท าให้ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูค้นทัว่โลกได้
อยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบทนัทีทนัใด เช่น บริการ Chat, Talk หรือ บริการ
อ่ืน  ๆเช่น บริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Mail), บริการเวลิด ์ไวด ์เวบ็, บริการ FTP เป็นตน้ ท าใหผู้เ้รียน
สามารถสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลกโดยไม่จ  ากดัวา่ขอ้มูลนั้นจะมาจากส่วนใดของโลก  
 2.  เป็นแหล่งรวบรวมขมุทรัพยท์างปัญญา ในลกัษณะท่ีส่ือประเภทอ่ืนไม่สามารถท าได ้ ผูเ้รียนจะ
มีความสะดวกต่อการคน้หาขอ้มูลในรูปแบบใดก็ได ้เช่น การคน้หาหนงัสือ หรืออ่านบทคดัยอ่จาก
ห้องสมุดออนไลน์ ต ารา บทความ วารสารต่างๆ โดยผูใ้ชจ้ะเขา้ไปใช้งานเครือข่ายในเวลาและ
สถานท่ีใดก็ได ้ 
 3.  ก่อใหเ้กิดทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ (High-Order Thinking Skills) โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์
แบบสืบคน้ (Inquiry-Based Analytical Skills) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) การ
วเิคราะห์ขอ้มูล การแกปั้ญหา และการคิดอยา่งมีอิสระ  
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 4.  สนบัสนุนการท ากิจกรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นการศึกษาในลกัษณะท่ีเรียนร่วมกนั 
หรือเรียนต่างห้องกนั หรือต่างสถาบนักนั เพราะรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวจะตอ้งมีการสืบคน้
ขอ้มูล การสนทนา การอภิปราย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และ
ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง  
 5.  เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเช่ือมโยง และบูรณาการการเรียนการสอนเขา้ดว้ยกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  นกั
การศึกษาสามารถท่ีจะบูรณาการการเรียนการสอนในวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 6.  ช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนออกไปให้กวา้งข้ึน เพราะผูเ้รียนสามารถท่ีจะใชเ้ครือข่ายในการ
ส ารวจขอ้มูลและปัญหาต่าง  ๆท่ีผูเ้รียนสนใจได ้ 
 7.  เป็นตวัเช่ือมให้ผูเ้รียนเขา้ถึงผูใ้หค้  าปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญไดโ้ดยตรง และสามารถใชง้าน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาไดห้ลากหลายรูปแบบ 
  จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ ความส าคญัของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ช่วยใน
การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม ช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่ือใน
การจดัการเรียนการสอน ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆไดอ้ย่างรวดเร็ว และแลกเปล่ียนความรู้
ขอ้มูลหรือการสอนในวิชาต่างๆ อีกทั้งยงัช่วยคน้ขอ้มูลเพื่อท ารายงานและวิจยั รวมถึงการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนอีกดว้ย 

 2.3.4  รูปแบบของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
ถนอมพร ตนัพิพฒัน์ (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 37) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ

ในการน าอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี  
 1.  การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร อภิปราย แลกเปล่ียน และสอบถามขอ้มูลข่าวสาร 
กบัผูส้นใจศึกษาในเร่ืองเดียวกนั หรือกบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการแจกจ่ายท่ีอยูท่าง
อีเมล ท่ีอยูบ่น เวิลด์ ไวด์ เวบ็ เป็นบริการท่ีอนุญาตให้นกัการศึกษาสามารถสมคัรเป็นสมาชิกของ
กลุ่มสนทนา (Discussion Group) ท าให้ไดเ้รียนรู้ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ และได้แสดงขอ้คิดเห็น
ส่วนตวั ไดซ้กัถามขอ้สงสัย หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ จากสมาชิกท่ีอยูภ่ายในกลุ่มได ้ 
  2.  การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการคน้หาขอ้มูลในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การคน้หาขอ้มูลอยา่งมีประ 
สิทธิภาพ ส าหรับวธีิท่ีนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ ผา่นทาง เวลิด์ ไวด ์เวบ็ เพราะสามารถรองรับขอ้ 
มูลไดห้ลายรูปแบบและเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกนักนัไวด้ว้ยกนั ใหศึ้กษาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
การคน้หาขอ้มูลในการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการช่วย
คน้หา (Search Machine) เพราะวา่ซอฟตแ์วร์ส าหรับอ่านขอ้มูลในเวบ็ (Web browser) ส่วนใหญ่จะ
มีบริการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองมือเหล่าน้ีไวแ้ลว้  
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 3.  การใชอิ้นเตอร์เน็ตในหลกัสูตรการศึกษา แบ่งไดอ้อกเป็น 3 รูปแบบ คือ  
 1.  การประยกุตอิ์นเตอร์เน็ตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของหลกัสูตรท่ีมีอยูเ่ดิม
เช่น โครงการเรียนร่วมระหวา่งหอ้งเรียน จาก 2 โรงเรียนข้ึนไป (Classroom Exchange Project) ซ่ึง
ไดร้วมเอากิจกรรมการเรียนไว ้เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ การสอบถาม ปรึกษาผู ้
เช่ียวชาญ การรับรู้ทางสังคม การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม ทั้งระดบัประเทศและระดบันานาชาติ  
 2.  การศึกษาทางไกลผา่นทางอินเตอร์เน็ต เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียน
ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั ซ่ึงช่วยจ ากดัในดา้นเวลา สถานท่ีของผูเ้รียนและผูส้อนแบ่งออกได้
เป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ีผูเ้รียนและผูส้อนมีการนดัหมายเวลาท่ีแน่ชดั และลกัษณะท่ีผูเ้รียนและผูส้อน
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการนดัหมายกนัไวล่้างหน้า โดยผูเ้รียนสามารถท่ีจะเขา้มาเรียนในเวลาใดก็ได ้ ซ่ึงใน
ลกัษณะน้ีผูส้อนจะตอ้งเตรียมเอกสารการสอนไวล่้วงหนา้ และเก็บขอ้มูลการสอนน้ีไวบ้นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผูเ้รียนก็จะสามารถเรียนจากท่ีไหนก็ไดท่ี้สามารถเขา้ถึงเครือข่ายได ้ เอกสารการสอนท าได้
หลายรูปแบบ ท่ีนิยมท ากนั คือ รูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเวบ็ (CAI on The Web) เพื่อใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี Hyperlinks ของเวบ็ ในการเช่ือมโยงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทัว่โลก โดยผูเ้รียน
จะตอ้งเขา้ไปใชเ้ครือข่ายในขณะท่ีเรียนอยู ่เพื่อท าการดาวน์โหลดเน้ือหามาเรียน  
 3.  การเรียนการสอนเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต เป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตนกัศึกษาใน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้ไดส้ัมผสัและแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากเดิม 
เช่น การน าเสนอขอ้มูลบนเวบ็  
 เม่ือศึกษาประวติัการใช้อินเตอร์เน็ตแล้ว สรุปได้ว่า อินเตอร์เน็ตเติบโตจากระบบ
ข่ายงานช่ือ อาร์พาเนต (ARPANET) ท่ีมุ่งเพิ่มศกัยภาพทางการทหารของสหรัฐอเมริกา หลงัจาก
ไดผ้ลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ท าใหห้น่วยงานอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานรัฐมี
ความตอ้งการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานน้ี เพื่อประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากรร่วมกนัของนกัวิจยั
และนกัวทิยาศาสตร์  
 ปัจจุบนัมีหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทัว่ไป เขา้สู่ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากข้ึนทุกวนั สามารถแยกกลุ่มผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตไดห้ลายกลุ่ม แต่กลุ่มท่ี
น่าสนใจและเป็นกลุ่มท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง คือ กลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อรับส่งขอ้มูล น าเสนอผลงาน หรือสร้างสรรคกิ์จกรรมดา้นการศึกษา 
รูปแบบการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาท่ีนกัวิชาการไทยและนกัวิชาการต่างประเทศไดแ้ยกเป็น
ประเภทไว ้สรุปไดด้งัน้ี  
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 1.  รูปแบบของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาไทยในประเทศไทย  
 1.1  การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาโดยนกัเทคโนโลยกีารศึกษา  
   1.1.1  การคน้ควา้ เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถสืบคน้
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทัว่โลกไดด้ว้ยโปรแกรมในการช่วยคน้หา หรือใชเ้พื่อติดต่อเขา้สู่ห้องสมุด
ต่างๆ เพื่อคน้หารายช่ือและขอยมืหนงัสือท่ีตอ้งการได ้
 1.1.2  การเรียนและติดต่อส่ือสาร ผูส้อนจะเสนอเน้ือหาบทเรียน โดยใชก้ารเสนอบทเรียน
ในลกัษณะของการสอนใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ใน WWW เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง
ในการเรียนรู้แบบส่ือหลายมิติได้ เม่ือศึกษาบทเรียนแลว้สามารถส่งค าถามกลบัไปยงัผูส้อนไดท้าง
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (email) นอกจากน้ียงัสามารถติดต่อส่ือกนัเพื่อทบทวนบทเรียน หรือติดต่อ
กบัผูเ้รียนในสถาบนัอ่ืนผา่นทางกระดานข่าวได ้ 

 1.1.3  การศึกษาทางไกลโดยการใชบ้ทเรียนท่ีอยูใ่นอีเมล (email) แทนหนงัสือเรียน ผูเ้รียน
จะเปิดอ่านเม่ือใดก็ไดต้ามสะดวก ซ่ึงการศึกษาทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ตจะตอ้งมีการนดัเวลาในการ
เรียนล่วงหน้าและตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น กลอ้งวีดิทศัน์ ไมโครโฟน ล าโพง ซอฟต์แวร์
โปรแกรมในการรับส่งสัญญาณภาพและเสียง เพื่อส่งภาพและเสียงของผูส้อนจากสถานการศึกษา  
 1.1.4  การเรียนการสอนผา่นอินเตอร์เน็ตเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถใช้โปรแกรม
ต่างๆ เพื่อท างานในอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทลเน็ต เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลและการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  
  1.1.5  การประยกุตใ์ชอิ้นเตอร์เน็ตในกิจกรรมการเรียนระดบัโรงเรียนและระดบัมหาวิทยาลยั 
เช่น สร้างเวบ็ไซตเ์พื่อเสนอสารสนเทศแก่ผูส้อนและผูเ้รียนในสถาบนั และเช่ือมต่อเขา้กบัข่ายงาน
ทัว่โลก ท่ีเรียกวา่ โรงเรียนบนเวบ็ (School on the Web) 
 1.2  รูปแบบของอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศจากหอ้งสมุด มีดงัน้ี  
 1.2.1  บริการห้องสมุดดิจิทลั ใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัระบบหอ้งสมุด เช่น บริการสืบ 
คน้รายการหนงัสือต่างๆ รายช่ือวารสาร และรายช่ือฐานขอ้มูลท่ีหอ้งสมุด เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ 
OPAC (Online Public Access Catalog) นกัศึกษาสามารถสืบคน้หนงัสือ ต ารา หนงัสืออา้งอิง และ
วารสารท่ีตอ้งการจากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของตนเองและมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ และสามารถสืบคน้ 
OPAC ของมหาวทิยาลยัเกือบทุกแห่งในต่างประเทศเสมือนวา่เรามีห้องสมุดโลก ท าใหมี้แหล่งสาร 
สนเทศส าหรับนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน  
 1.2.2  บริการฐานขอ้มูลออนไลน์และ CD-ROM ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลส าหรับสืบคน้เร่ือง
ท่ีตอ้งการจากบทความท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารและไดจ้ดัท าเป็นฐานขอ้มูล บรรณานุกรม เพื่อ
บริการสืบคน้จากบทคดัย่อ เม่ือเร่ิมงานวิจยัเราตอ้งศึกษาว่ามีการวิจยัในหวัขอ้ท่ีสนใจอยูบ่า้งแลว้
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หรือไม่ การส ารวจเอกสารการท า Literature review จ าเป็นตอ้งสืบคน้จากฐานขอ้มูลบรรณานุกรม
ปัจจุบนัห้องสมุดมหาวิทยาลยัและห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงาน ส่วนใหญ่มีบริการฐานขอ้มูล
ส าหรับนกัศึกษา นกัวิจยัและนกัวิชาการ ส าหรับบริษทัท่ีบริการฐานขอ้มูลเชิงพาณิชยท่ี์เป็นท่ีรู้จกั
ไดแ้ก่ STN International (www.cas.org), ISI (www.isnet.org), IEEE (www.ieee.org) เป็นตน้ พิมพ์
วารสารในรูปกระดาษ และรูปดิจิทลัควบคู่กนั และมีบริการสืบคน้ฐานขอ้มูลยอ้นหลงั และบริการ
บทความฉบบัเตม็ในรูปส่ิงพิมพแ์ละแบบอิเล็กทรอนิกส์  
  1.2.3  แหล่งสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต เป็นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ต่างๆ ทัว่โลก ตลอดจนสารสนเทศบุคคล ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญสาขาวชิาต่างๆ 

อาทิตย ์ สมบูรณ์วงศ์ (2547, น. 24-27) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในทางการศึกษา ไวด้งัน้ี  
 1.  การคน้ควา้  
 2.  การศึกษาทางไกล  
 3.  การเรียนและติดต่อส่ือสาร 
 4.  การเรียนการสอนผา่นอินเตอร์เน็ต  
 5.  การประยกุตใ์ชอิ้นเตอร์เน็ต  

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ รูปแบบของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา มีลกัษณะเป็น
บทเรียนทางอินเตอร์เน็ต ประกอบดว้ยเน้ือหา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และมีการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (email) ได ้
 2.3.5  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  

Barron & Ivers (1996, p. 4-8) พบวา่ การส่ือสารทางไกลผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถแบ่งประเภทประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผูเ้รียน ครู ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ส่ือ ผูป้ฏิบติังานและการส่ือสาร ไดด้งัน้ี  
 1.  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผูเ้รียน  

 อินเตอร์เน็ตท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บความรู้ใหม่ สร้างความต่ืนเตน้ และไดเ้รียนรู้
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงในโลกปัจจุบนั  เกิดทกัษะ
ความคิดขั้นสูงและเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ดงัน้ี  
 1.1  การศึกษาวฒันธรรมท่ีหลากหลายในสังคมอเมริกนั ผูส้อนจะเนน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจและ
ยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่าง การเสนอให้ผูเ้รียนยึดแต่วฒันธรรมแบบเดิมจะเป็นการเตรียมผูเ้รียน
ให้เป็นคนท่ีไม่สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นกลุ่มได ้ จึงน าอินเตอร์เน็ตเขา้มาช่วยเสริม คือ การ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืนท่ีมีภูมิ
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หลงัต่างจากตนเอง การส่ือสารทางไกลท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและความเคารพในวฒันธรรมต่าง
แดนมากข้ึน และลดช่วยปัญหาการเกิดอคติของการส่ือสารแบบเผชิญหน้ากนั อินเตอร์เน็ตท าให้
ผูเ้รียนมีความเคารพในตนเองและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 
 1.2  เรียนรู้ประสบการณ์จากสถานการณ์จริง การเรียนในโรงเรียนจะไดป้ระโยชน์อยา่งมากเม่ือได้
จดักิจกรรมให้สัมพนัธ์กบัแหล่งข้อมูล อินเตอร์เน็ตท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึงขอ้มูลท่ีทนัสมยั  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการเรียนแบบเดิม เพราะการส่ือสารทางไกลเป็นการเปิดโลกทศัน์ของผูเ้รียนให้
กวา้งข้ึนมากกวา่เดิม  
 1.3  การเพิ่มทกัษะการคิดอยา่งมีระบบ ผูเ้รียนท่ีใชก้ารส่ือสารทางไกลจะมีทกัษะการคิด
แบบ สืบสวนสอบสวนและทกัษะการคิดอยา่งมีระบบ เพราะรูปแบบของการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีผู ้
เรียนตอ้งมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ในการเลือกรับขอ้มูลและไดส่ื้อสารกบัผูอ่ื้น  
 1.4  สร้างแรงจูงใจใหมี้ทกัษะในการเขียน ผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์การใชส่ื้อสารทางไกล
จะมีความสามารถในการเขียนเพิ่มข้ึน ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเขียนและเพิ่มแรงจูง 
ใจใหมี้การเขียน และแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ กบัเพื่อนท่ีร่วมอภิปราย 
 2.  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผูส้อน  
 เม่ือมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตท าให้ผูส้อนเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางการศึกษา การวางแผนการ
สอนและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบเหมือนกนั ประโยชน์ของการ
เปิดรับขอ้มูลท าให้ไดรั้บรู้กลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย  สามารถน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนเลยได ้ 
  2.1  การสอนแบบร่วมมือ (Collaborative) ผูส้อนมีความสามารถเพิ่มข้ึนเม่ือใชว้ธีิการสอน
แบบร่วมมือผา่นเครือข่าย เช่น การประชุมระหวา่งผูส้อนเพื่ออภิปรายประเด็นเก่ียวกบัการสอน เช่น 
การบริหารโรงเรียน การประเมิน แนวทางการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ   
 2.2  กลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลาย เม่ือมีการส่ือสารทางไกลเกิดข้ึน ท าใหก้ารสอนเปล่ียน
ทิศทาง หมายถึง การใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนท าการติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนไดง่้ายข้ึน 
และสามารถติดต่อไดแ้มอ้ยูค่นละท่ี 
  2.3  พฒันาหลกัสูตรเม่ือการส่ือสารทางไกลดว้ยอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลกบัหลกัสูตร ท าให้ประเด็น
ในการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมมากข้ึน ยกระดบัของทกัษะ ความคิดในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนดว้ยการเรียนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแตกต่างจากส่ิงท่ีสอนใน
ห้องเรียน อินเตอร์เน็ตท าให้ไดข้อ้สรุปจากหน่วยงาน ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงท าให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
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  3.  ประโยชน์ท่ีมีต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตส่ือ ท าให้ไดพ้บแหล่งขอ้มูลท่ีดีกวา่ ประหยดัเวลา
กวา่และพบผลงานท่ีแตกต่างจากในทอ้งถ่ินของตนเอง  
  3.1  แหล่งขอ้มูลความรู้ การใชอิ้นเตอร์เน็ตท าให้ไดพ้บกบัแหล่งขอ้มูล เช่น นิตยสาร วารสาร 
ฐานขอ้มูล ผลการวจิยั การส ารวจความคิดเห็น ภาพกราฟิก เสียง ภาพยนตร์ เหมือนกบัยอ่โลกทั้งใบ
มาไวใ้นจอคอมพิวเตอร์ Barron & Ivers (1996) กล่าวไวว้า่ การใชก้ารส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของขอ้มูลในทอ้งถ่ินมากกวา่วธีิอ่ืนๆ  
 3.2  ขอ้มูลท่ีทนัสมยั ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัเหมาะกบัการศึกษา และสะดวก
ต่อการติดต่อกบัผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ไดค้  าตอบไดป้ระเด็น  
  3.3  เคร่ืองมือสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะ ในการวิจยัใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ผูเ้รียน
มีทกัษะในการศึกษาวิจยั ผูเ้รียนสามารถตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูล ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
สูง เพราะมีระบบในการสืบคน้ขอ้มูลมากมาย ท าให้ผลการคน้หาท่ีไดม้ามีแหล่งขอ้มูลมาอา้งอิง
จ านวนมาก 
  4.  ประโยชน์ท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ี  
  ในระดบัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน การใชอิ้นเตอร์เน็ตช่วยลดความซบัซ้อน เพราะเป็น
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือตอ้งรับและส่งขอ้มูล
ภายนอกองคก์ร 
 4.1  การจดัการเอกสาร การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารเป็นการประหยดังบประมาณ  ลดการ
ใช้กระดาษ มีความรวดเร็ว และสามารถบนัทึกข้อมูลไวบ้นระบบอินเตอร์เน็ต ช่วยลดความ
ผดิพลาดในการส่ือสารส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยงัสามารถส่งขอ้มูลให้กบัผูรั้บหลายคนไดใ้นคราว
เดียวกนั  
  4.2  การส่ือสารภายนอกองคก์ร การใชอิ้นเตอร์เน็ตท าให้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลทนัทีจากท่ีการ
ประชุมทางการศึกษา การวิจยั และจากครู การติดต่อกบัธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ก็ตอ้งใช้
อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั   
 5.  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อการส่ือสาร  
 การใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นแนวทางท่ีดีท่ีท าให้การส่ือสารระหวา่งโรงเรียน กองทุนสนบัสนุน
การศึกษา โครงการเพื่อการศึกษา และอาสาสมคัรในการเช่ือมโยงไปถึงผูน้ าธุรกิจในทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ
และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้ 
 5.1  การส่ือสารกบัโรงเรียน การใชอิ้นเตอร์เน็ตท าให้ผูป้กครองมีโอกาสเป็นผูช่้วยก าหนดการ
บา้นของผูเ้รียน และร่วมประชุมกบัผูส้อนหรือผูป้กครองคนอ่ืน และยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูป้กครองได้
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เขา้เยี่ยมชมโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ชมผลงานของผูเ้รียน และปรึกษาประเด็นท่ีตอ้งการกับ
ครูผูส้อนได ้
 5.2  กิจกรรมการส่ือสารของผูเ้รียน การใชอิ้นเตอร์เน็ตท าให้ผูสู้งอายุและผูท่ี้ไม่มีโทรศพัท์
ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนจ านวนมากไดรั้บค าแนะน า ค าอบรมสั่งสอนท่ีมี
ประโยชน์จากผูสู้งอายผุา่นทางอินเตอร์เน็ต 

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2543, น. 96-97) และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2547, ออนไลน์) ได้
กล่าวถึง ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตต่อการจดัการศึกษาวา่เป็นโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษาเป็นอยา่งมาก สรุปไดด้งัน้ี  
 1.  เปิดโอกาสใหค้รู อาจารย ์ผูเ้รียน และนกัศึกษา สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายเสมือน
หน่ึงมีห้องสมุดโลก (Library of the World) เพียงแค่ปลายน้ิวสัมผสั เช่น ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถ
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ไดท้ัว่โลกโดยไม่มีจ  ากดัสถานท่ีและเวลา (Anywhere & Anytime) 
ผูส้อนและผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาสเพราะอาจจะอยู่ห่างไกลความเจริญ อยู่ในถ่ินทุรกนัดาร ขาดแหล่ง
หอ้งสมุดท่ีดี ก็สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารและคน้หวา้หาความรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  และผูเ้รียนก็
สามารถร่วมกนัผลิตขอ้มูลในแขนงต่างๆ ได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ชุมชน ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อเผยแพร่และแลกเปล่ียนกบัผูเ้รียนทัว่ไป ในขณะท่ี
ผูส้อนสามารถน าเน้ือหาทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ เช่น บทความทางวิชาการ เอกสารการสนองลง
ในเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาและแลกเปล่ียนภายในวงการการศึกษาซ่ึงกนัและกนั  
 2.  พฒันาการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน สืบเน่ืองมาจากการท่ีอินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการ
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย  า ท าให้เกิดการส่ือสารเพิ่มมากข้ึนในระบบ
การศึกษา ทั้งท่ีเป็นการส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูส้อน ผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน ซ่ึงในปัจจุบนัคณาจารยจ์  านวนมากในหลายสถาบนัทั้งระดบัมธัยมศึกษา และอุดมศึกษาได้
ใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นส่ือกลางในการให้การบา้น และตรวจส่งคืนการบา้น และสามารถ
ส่ือสารกนัระหวา่งผูเ้รียน ช่วยส่งเสริมการท างานกลุ่ม การปรึกษาหารือกบัผูส้อนและเพื่อนๆ  
 3.  เปล่ียนบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนจะท าให้บทบาท
ของผูส้อนปรับเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเนน้ความเป็นผูส้อนมาเป็นผูแ้นะน ามากข้ึน ในขณะท่ีกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนจะเป็นการเรียนรู้เชิงรุกมากข้ึน เน่ืองจากฐานขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจยัท่ี
เอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้และคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง (Independent learning) ไดส้ะดวกและ
รวดเร็วและมากยิง่ข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามก็จะตอ้งตระหนกัถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ
ดีข้ึน ปรับจากการเรียนตามครูสอน (Passive learning) มาเป็นการเรียนรู้วิธีเรียน (Learning how to 
learn) และเป็นการเรียนดว้ยความอยากรู้ (Active learning)  
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จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา มีดงัน้ี  
 1.  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงของโลกปัจจุบนั และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน
และการคิดอย่างเป็นระบบ ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย  
 2.  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผูส้อน ท าใหผู้ส้อนไดรั้บรู้กลยทุธ์วธีิการสอนท่ีหลาก 
หลาย แปลกใหม ่และสามารถน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้
สอนและผูเ้รียน และพฒันาส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั 
 3.  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อผูเ้ช่ียวชาญทางการผลิตส่ือ คือ เป็นแหล่งขอ้มูลในดา้นส่ือ
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีหลากหลายรูปแบบ มีความสวยงาม และมีความน่าสนใจ 
 
2.4  การศึกษาด้วยเวบ็เพจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.4.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   Anastasi (1970, p. 107) ไดก้ล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ควรมีความสัมพนัธ์กบั
องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา เพราะส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองคป์ระกอบท่ี
ไม่ใช่สติปัญญาดา้นอ่ืนๆ 

 Eysenck, Arnold, & Meili (1972, p. 6) ใหค้วามหมายวา่ผลสัมฤทธ์ิ คือ ขนาดของความส าเร็จ
ท่ีได้จากการท างานท่ีตอ้งอาศยัความพยายามเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท าท่ีตอ้งอาศยั
ความสามารถทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญาเขา้มาช่วย ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาดของ
ความส าเร็จท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ โดยอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของบุคคล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจ
ไดจ้ากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่น การสังเกต หรือการตรวจการบา้น ซ่ึงตอ้งอาศยั
กระบวนการท่ีซบัซอ้น และระยะเวลานานพอสมควร  
  Good (1973, p. 7) ให้ความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การเขา้ถึงความรู้หรือพฒันา
ทกัษะทางการเรียน ซ่ึงโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนท่ีได้จากงานท่ีครูผูส้อนได้
มอบหมายใหห้รือจากทั้งสองอยา่ง ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ 
  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2541, น. 18) ให้ความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คือ ความสามารถทางการเรียนหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนในเน้ือหาของวิชาใดวิชาหน่ึงแลว้ ผูเ้รียนมี
ความสามารถเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด 
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 2.4.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  สุวรรณมาลี นาคเสน (2544, น. 67) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีปัจจยัและองคป์ระกอบหลายประการ คือ ทางดา้นตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ดา้นสติปัญญา 
อารมณ์ ความสนใจ เจตคติการเรียนทางดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ คุณภาพของผูส้อน การจดัระบบ การ
บริหาร ทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของผูเ้รียน ดงันั้น เพื่อให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนเป็นไปตามเป้าหมาย ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
  อญัชนา โพธิพลากร (2545, น. 95) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลายดา้น คือ ดา้นตวัผูเ้รียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติ
ต่อการเรียน ดา้นตวัครู เช่น คุณภาพของครู การจดัระบบ การบริหารของผูบ้ริหาร ดา้นสังคม เช่น 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของผูเ้รียน แต่ปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนก็คือ การสอนของครู ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 ปรีชา วนัโนนาม (2548, น. 44) ไดก้ล่าวถึง อิทธิพลท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
ปัจจยั 2 อยา่ง ไดแ้ก่ ปัจจยัโดยตรง คือ ตวัผูเ้รียนเอง ไดแ้ก่ สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ และเจต
คติต่อการเรียน ปัจจยัทางออ้ม ไดแ้ก่ ครอบครัว สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม สังคม ตวัครู และวิธีการ
สอนของครู  
  จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คือทุกๆ อย่างท่ีอยู่รอบตวัผูเ้รียนลว้นมีความส าคญัและส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย ดา้นครอบครัว และดา้นสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน ลว้นเป็น
สาเหตุท่ีช่วยท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่าได ้
 
2.5  เจตคติ 
 2.5.1  ความหมายของเจตคติ 

 เจตคติบางคร้ังก็เรียกทศันคติ มีความหมายตามค าอธิบายของนกัจิตวิทยา Allport (อา้ง
ถึงใน นวลศิริ เปาโรหิต, 2545, น. 125) ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของเจตคติวา่ เป็นสภาวะของความ
พร้อมทางจิตใจซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีสามารถก าหนดทิศทางของ
ปฏิกิริยาระหวา่งบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเจตคติ สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 
 2.  เกิดจากการเรียนรู้ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมในสังคม 
 3.  ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากเดิม มีทั้งทางบวกและลบ จะส่งผลถึงเจตคติต่อส่ิงใหม่ท่ีคลา้ยกนั 
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 4.  การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองใหค้วามส าคญั และรับเอาเจตคตินั้นมาเป็นของตน 
 Belkin and Skydell (อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2549, น. 58) ให้ความส าคญัของ

เจตคติว่า เจตคติเป็นแนวโน้มท่ีบุคคลจะตอบสนองในทางท่ีพอใจหรือไม่พอใจต่อสถานการณ์
ต่างๆ เจตคติจึงมีความหมายสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ หลงัจากท่ีบุคคลไดมี้ประสบการณ์ในส่ิงนั้น ความรู้สึก
น้ีจึงแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  1.1  ความรู้สึกในทางบวก คือ เป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ เห็นดว้ย ชอบและ
สนบัสนุน 
 1.2  ความรู้สึกในทางลบ คือ เป็นการแสดงออกในลกัษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่ชอบ
และไม่สนบัสนุน 
  1.3  ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง คือไม่มีความรู้สึกใดๆ เลย 
 2.  บุคคลแสดงความรู้สึกทางดา้นพฤติกรรม แบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
  2.1  พฤติกรรมภายนอก คือ เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้มีการกล่าวถึง สนบัสนุน ท่าทาง
หนา้ตาบ่งบอก ความพึงพอใจ 
  2.2  พฤติกรรมภายใน คือ เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไม่ได ้ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออก 
เจตคติแบ่งเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
  2.2.1  เจตคติในดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Attitude) ประสบการณ์ท่ีคนได้
สร้างความสุขใจและความพึงพอใจ จนกระท าใหมี้เจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นๆ  

 2.2.2  เจตคติทางปัญญา (Intellectual Attitude) เป็นเจตคติท่ีประกอบดว้ยความคิดและ
ความรู้ บุคคลอาจมีเจตคติต่อบางส่ิงบางอย่างโดยอาศัยการศึกษา จนเกิดความเข้าใจและมี
ความสัมพนัธ์กบัจิตใจ คือ มีอารมณ์และความรู้สึกร่วม หมายถึง มีความรู้สึกจนเกิดความซาบซ้ึง
เห็นดีเห็นงามดว้ย เช่น เจตคติท่ีไม่ดีต่อยาเสพติด 
  2.2.3  เจตคติทางการกระท า (Action-oriented Attitude) เป็นเจตคติท่ีพร้อมจะน าไปปฏิบติั 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล เช่น เจตคติท่ีดีต่อการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน เพื่อให้คนอ่ืนเกิด
ความนิยมชมชอบ 
  2.2.4  เจตคติในการป้องกนัตวัเอง (Ego-defensive Attitude) เป็นเจตคติเก่ียวกบัการป้องกนั
ตนเองให้พน้จากความขดัแยง้ภายในใจ ประกอบด้วยความสัมพนัธ์ทั้ง 3 ด้าน คือ ความสัมพนัธ์ด้าน
ความรู้สึก อารมณ์ ดา้นปัญญา และดา้นการกระท า 
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  2.2.5  เจตคติทางดา้นความสมดุล (Balanced Attitude) ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทางดา้น
ความรู้สึกและอารมณ์ เจตคติทางปัญญาและเจตคติทางการกระท า เป็นเจตคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน ท าใหบุ้คคลสามารถท างานไดต้ามเป้าหมายของตนเอง 
 2.5.2  องคป์ระกอบของเจตคติ 

 เจตคติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
 1.  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นองคป์ระกอบดา้นความรู้
ความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า เพื่อเป็นเหตุผลท่ีจะสรุปความ และรวมเป็นความเช่ือ หรือช่วย
ในการประเมินค่าส่ิงเร้านั้น 
 2.  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 
หรืออารมณ์ของบุคคล ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้า เป็นผลต่อเน่ืองมาจากท่ีบุคคลประเมินค่าส่ิงเร้านั้น 
แลว้พบวา่พอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ ทั้งสองอยา่งมีความสัมพนัธ์กนั เจตคติบางอยา่งจะ
ประกอบดว้ยความรู้ความเขา้ใจมาก แต่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์นอ้ย เช่น 
เจตคติท่ีมีต่องานท่ีท า  
 3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้นความพร้อม หรือ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทิศทางท่ีจะสนับสนุนหรือคดัคา้น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเช่ือ หรือความรู้สึกของ
บุคคลท่ีไดรั้บจากการประเมินค่าใหส้อดคลอ้งกบัความรู้สึกท่ีมีอยู ่
  เจตคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ต้องประกอบด้วยทั้ ง 3 
องค์ประกอบเสมอ แต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกนัไป โดยปกติบุคคลมกัแสดงพฤติกรรมใน
ทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัเจตคติท่ีมีอยู่แต่ก็ไม่เสมอไป ในบางคร้ังเรามีเจตคติอย่างหน่ึง แต่ก็ไม่ได้
แสดงพฤติกรรมตามเจตคติท่ีมีอยูก่็มี 

 สรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดๆ ซ่ึงแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมในลกัษณะชอบ ไม่ชอบ อาจเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย พอใจ ไม่พอใจ ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน
ลกัษณะเฉพาะตวั และจะเป็นตวัก าหนดแนวทางของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิง
นั้นๆ  

 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 2.6.1  งานวจิยัในประเทศ  
 ธญัลกัษณ์ คงกะเรียน (2544, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้

ไฮเปอร์เทก็ซ์ ในรายวชิาคอมพิวเตอร์และวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาก
ผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน หลงัเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐาน แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชไ้ฮเปอร์เท็กซ์สามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้ 
  สรวงสุดา สายสีสด (2544, บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตวชิาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ี 4.51 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  ภาวนา เห็นแกว้ (2545, บทคดัยอ่) ไดท้  าวจิยัเร่ือง ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบน
เวบ็ เร่ือง เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยท าการทดลองกบัผูเ้รียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน 108 คน การวจิยัพบวา่  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเวบ็ เร่ือง เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ มีประสิทธิภาพ 91.60/94.70 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90  
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ทางเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตของผูเ้รียนท่ีเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียบนเวบ็กบัการสอนปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นปฏิบติั ของผูเ้รียนท่ีเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเวบ็กบัการ
สอนปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 4.  ความรับผดิชอบ ของผูเ้รียนท่ีเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเวบ็กบัการสอนปกติ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 5.  ความรับผิดชอบ ของผูเ้รียนท่ีเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเวบ็ก่อนและหลงัการทดลอง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 6.  ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเวบ็  
  จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ไดข้อ้สรุป
ผลการวจิยั ดงัน้ี อเนก ประดิษฐพงษ์ (2545, บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่าย เร่ือง ชีวิตและวิวฒันาการ ผลการวิจยัพบวา่ มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทิภากร สาริกา (2546, บทคดัยอ่) ได้
พฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เร่ือง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เบ้ืองตน้ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงกว่า
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เกณฑท่ี์ก าหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จรูญรัตน์ พนัธ์คงอดิศกัด์ิ (2546, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง การพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง “ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบติัของสาร” ผลการวิจยั
พบวา่ ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ดา้นความรู้หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน มีเจตคติต่อการเรียนดว้ยเวบ็
เพจเพื่อการศึกษาไม่ถึงระดบัดี วรัท พฤกษาทวีกุล (2547, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันา
บทเรียนผา่นเวบ็ เร่ืองการสร้างเวบ็เพจ กลุ่มสาระกาเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ผลการ
ประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดีและคุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก สายธา 
โพธาช (2548, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นทางอินเตอร์เน็ต วิชาการ
เขียนรายงานและการใชห้้องสมุด ชุดเคร่ืองมือช่วยคน้ทรัพยากรสารสนเทศ ระดบัชั้นปริญญาตรี 
ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
ชาญวิทย ์สันดอน (2548, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เร่ือง ดาราศาสตร์และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนเห็นดว้ยมากต่อระดบัคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

สุดารัตน์ มุสิกชาติ (2549, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันาเวบ็การเรียนการสอน เร่ือง 
การคน้หาสารสนเทศ ผลการวิจยัพบว่า 1.เวบ็การเรียนการสอน เร่ือง การคน้หาสารสนเทศ ท่ี
พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.16/80.31 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นิสิตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3. นิสิตมีความคิดเห็นวา่
เวบ็การเรียนการสอน เร่ือง การคน้หาสารสนเทศ ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  
 2.6.2  งานวจิยัต่างประเทศ  
 Wise (1984, p. 2432-A) ไดศึ้กษาอิทธิพลของการใช้แบบจ าลองไมโครคอมพิวเตอร์ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติของผูเ้รียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนวทิยาศาสตร์กายภาพเกรด 9 ในรัฐจอร์เจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 3 ห้องเรียน 
โดยแต่ละห้องเรียนจะถูกสุ่มให้เลือกวิธีการเรียนการสอนอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่ ทั้งสอง
กลุ่มท่ีใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ก่อนปฏิบติัการ และกลุ่มท่ีใช้แบบจ าลองหลงัการปฏิบติัการ มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่การเรียนการสอนดว้ยวธีิการปกติ และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มท่ีท าการวจิยัมีเจตคติต่อวชิา
วทิยาศาสตร์ในเชิงบวก  
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Read (1986, p. 1270-A) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction) และใบงาน (Worksheet) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต ่าในวิชาชีววิทยา ตวัอยา่งเป็นผูเ้รียน
ชีววิทยาระดบั 10 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มท่ี 2 เรียนโดยใชใ้บ
งาน และกลุ่มท่ี 3 เรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนและใบงาน ในดา้นเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า 
ผูเ้รียนทั้ง 3 กลุ่ม มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในดา้นวิชาท่ีเรียนไม่แตกต่างกนั แสดงว่าการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ไดช่้วยท าให้ผูเ้รียนมีเจตคติดีกวา่หรือท าให้ผูเ้รียนรู้สึกวา่มีความสนุกสนาน
มากกวา่การเรียนโดยใชใ้บงาน 
  Wu (อา้งถึงใน มงคล จิตรโสภิณ, 2553, น. 62) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาและเขา้ถึง
คอร์สสถิติท่ีเรียนโดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สรุปไดว้่า 
โปรแกรมการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือการสอนท่ีมีประโยชน์และช่วย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ใหม่ๆ ในดา้นเน้ือหาตอ้งมีแหล่งขอ้มูลและมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผลปรากฏวา่ เจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในดา้นโครงสร้างและดา้นเน้ือหา ส่วนประกอบ และลกัษณะ รวมไปถึงการออกแบบ
มลัติมีเดียเป็นไปในทางท่ีดี ผูส้อนควรออกแบบเคร่ืองมือให้มีปฏิสัมพนัธ์  และมีผลยอ้นกลบัทนัที 
ควรมีรหสัผา่นในการเขา้ใช้งานระบบ เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลร่ัวไหล และควรมีจุดประสงค์การ
ออกแบบท่ีชดัเจน 

Kulubacak (อา้งถึงใน มงคล จิตรโสภิณ, 2553, น. 62) ไดศึ้กษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนผา่นเวบ็โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เจตคติของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอน
ผา่นเวบ็ ตวัอย่างไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจงเป็นนกัศึกษา จ านวน 23 คน ท่ีเรียนวิชานโยบายสิทธิ
มนุษยชนท่ีมหาวทิยาลยัมิดเวสตส์เตท (A large Midwestern State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา แลว้
เลือกนกัศึกษา จ านวน 6 คน เพื่อมาท าการสัมภาษณ์ โดยรูปแบบของแบบสอบถามเป็นแบบแฟลชไลท ์
(Flashlight survey model) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์และการสังเกต เพื่อน ามาผลมาประเมิน
เจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ  ผล
ปรากฎว่า ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผูเ้รียนได้ค้นพบ
แนวความคิดใหม่ๆ และผูเ้รียนชอบการเรียนแบบรายบุคคลมากกว่าการเรียนแบบเป็นกลุ่ม ผูเ้รียน
ตอ้งการใหใ้ชก้ารเรียนผา่นเวบ็เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
  Chang (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 54) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชเ้วบ็การเรียนการ
สอนของผูเ้รียนในสถาบนัเทคโนโลยีของรัฐในระดบัอุดมศึกษาท่ีถูกเลือกแห่งหน่ึงในไตห้วนั ประเทศ
จีน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อหาจุดประสงคใ์นการใชเ้วบ็การเรียนการสอนของผูเ้รียนใน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีถูกเลือกแห่งหน่ึงในไตห้วนั โดยศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสมคัรใจของ
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ผูเ้รียนในการใชเ้วบ็การเรียนการสอนและคาดการณ์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ และจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้รียนในการใช้เว็บการเรียนการสอน ตวัอย่างท่ีใช้ คือ นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในไตห้วนั 
จ านวน 630 คน แบ่งเป็นนิสิตท่ีเรียนภาคปกติ 188 คน เรียนภาคค ่า 251 คน และเรียนภาคเสาร์-อาทิตย ์
191 คน โดยใชแ้บบส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทั้ง 8 ดา้น คือ ดา้นความมีประโยชน์ 
ความสะดวกในการใช้ การเช่ือมประสาน การมีปฏิสัมพนัธ์ โครงสร้างหลกัสูตร ประสิทธิผลของ
คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ทางอินเตอร์เน็ต และความมีอิสระของผูเ้รียน ผลท่ีได ้ คือ 1. ทั้ง 8 ปัจจยั
โดยเฉพาะการเช่ือมประสานมีอิทธิพลต่อจุดประสงคใ์นการใชเ้วบ็ในการเรียนการสอน 2. ทั้ง 8 ปัจจยัมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัจุดประสงคใ์นการใชเ้วบ็ในการเรียนการสอน 3. นกัศึกษาชายมีความ
มัน่ใจสูงในการใช้เทคโนโลยี เพราะมีประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตสูง มีระดบัการรับรู้การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัระบบสูง และมีระดบัความเช่ือในแง่ความมีประโยชน์และการใชง้านง่ายมากกวา่นกัศึกษา
หญิง 4. ตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกวา่ 30 ปีข้ึนไป มีเจตคติท่ีดีต่อการใชเ้วบ็ในการเรียนการสอนมากกวา่กลุ่มท่ี
มีอายนุอ้ยกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 5. นกัศึกษาท่ีเรียนภาคเสาร์-อาทิตย ์มีเจตคติในการใชเ้วบ็ในการ
เรียนการสอนสูงท่ีสุด 6. การวเิคราะห์ความถดถอยดา้นความเป็นอิสระของผูเ้รียน 
  จากงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษาทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ผลการวิจยัส่วนใหญ่พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นเวบ็เพจเพื่อ
การศึกษาสูงข้ึน ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา และจากงานวิจยัดงักล่าว
จะเห็นได้ว่า เว็บเพจเพื่อการศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียนในหลายรายวิชา ทั้ งในระดับ
ประถมศึกษาไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา ไม่ใช่เฉพาะท่ีเก่ียวกบัวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยงัมีวิชา
อ่ืนๆ  เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก็มีการสร้างเวบ็เพจเพื่อการศึกษามา
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเช่นกัน ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาเว็บเพจเพื่อ
การศึกษาเร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสะดวกทางการเรียน 
และเพื่อต้องการหาประสิทธิภาพของเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  เพื่อใช้เป็นส่ือช่วยสอนใน
กระบวนการเรียนการสอน ส าหรับระดบัชั้นประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา (Research and Development) แบบ Pretest – Post 

test Design ซ่ึงการวิจยัเร่ือง การพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์  เร่ือง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ์ มี
รายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  

3.1  ประชากรและตวัอยา่ง  
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล  

  3.5  ขอ้สังเกตจากการวจิยั 

3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

3.1  ประชำกรและตัวอย่ำง  
 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนประชาอุปถมัภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีจ  านวนทั้งหมด 4 

หอ้งเรียน มีนกัเรียนรวมทั้งหมด 134 คน  

 ตวัอยา่ง  
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนประชา
อุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจ านวน 
1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 4 ห้องเรียน โดยสุ่มไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 30 คน มา
เป็นตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวจิยั 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษาเร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
 2.  ขั้นตอนการใชง้านใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษาเร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล จ านวน 20 ขอ้  
  4.  แบบทดสอบยอ่ยประจ าบทเรียนแต่ละบทเรียน จ านวน 30 ขอ้ บทเรียนละ 10 ขอ้ มีทั้งหมด 
3 บท เรียน ดงัน้ี 
 1.  บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 ขอ้  
 2.  บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จ านวน 10 ขอ้ 
 3.  บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม จ านวน 10 ขอ้ 
 
3.3  กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เวบ็เพจเพื่อการศึกษาเร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ในวิชาคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมีการจดัเน้ือหาแบบเรียงล าดบั โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร์จากหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชา
อุปถมัภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี พุทธศกัราช 2551 เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงมี
เน้ือหาทั้งหมด 3 เร่ือง คือ   
 1.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 2.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
 ขั้นตอนท่ี 2 วเิคราะห์เน้ือหาบทเรียน และก าหนดเป็นรายละเอียด ดงัน้ี  
 บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
  จากการวเิคราะห์เน้ือหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 บทเรียน จากนั้นจึงเขียนผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั และน าไปเขียนเป็นกรอบในเวบ็เพจเพื่อการศึกษาต่อไป  
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  ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบเน้ือหา  

 น าเน้ือหาไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 1.  ความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
 2.  ความถูกตอ้งของเน้ือหา และกิจกรรม  
 3.  ล าดบัขั้นในการเสนอเน้ือหา  

 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหา  
 การปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหานั้นไดด้ าเนินการตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนคอมพิวเตอร์เสนอแนะมา  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะให้ได้เน้ือหาท่ีถูกต้องตาม
แนวความคิด หลกัการและทฤษฎี 

 ขั้นตอนท่ี 5 ออกแบบสร้างเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 เขียนเน้ือหาในแต่ละกรอบลงในกระดาษรวมเป็นแผน่เร่ืองราว (Storyboard) โดยในแต่
ละแผน่ประกอบดว้ย การก าหนดสี รูปแบบ/ขนาดตวัอกัษร สีพื้น รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น การใส่เน้ือหา และกิจกรรม แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ ขอ้มูลท่ีแสดงเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 
ส่ิงท่ีคาดหวงั และการตอบสนองของขอ้มูล ส าหรับการควบคุมการตอบสนองอีกทั้งการก าหนด
เสียงต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบในเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 ขั้นตอนท่ี 6 การตรวจสอบ และแกไ้ขเน้ือหาเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 น าแผ่นเร่ืองราว (Storyboard) ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  จากนั้นน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะมา  
 ขั้นตอนท่ี 7 สร้างเวบ็เพจเพื่อการศึกษา http://www.dekriandee.com ตามแผน่เร่ืองราว 
(Storyboard) ท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ดว้ยโปรแกรม Wordpress 
 ขั้นตอนท่ี 8 การตรวจสอบแกไ้ขเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  
 น าเวบ็เพจเพื่อการศึกษาท่ีสร้างเสร็จแลว้ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
อีกคร้ัง และปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง  
 ขั้นตอนท่ี 9 น าเวบ็เพจเพื่อการศึกษาท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ ไปท าการทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ตามขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  การหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 ผูว้ิจยัน าบทเรียนเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์ เร่ือง 
การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปทดลองกบัผูเ้รียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งจ านวน 3 คน โดย
เลือกผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลการเรียนสูง  ปานกลาง และต ่า โดยใช้อตัราส่วนท่ีเท่ากนั เพื่อน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีค่าเฉล่ียของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 86.66/81.11 
 2.  การหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 ผูว้ิจยัน าบทเรียนเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการปรับปรุง

จากการหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 แลว้ ไปทดลองกบัผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชา

อุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งจ านวน 9 คน โดยเลือกผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลการเรียนสูง 

ปานกลาง และต ่า โดยใช้อตัราส่วนท่ีเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ียของแบบทดสอบย่อยท่ี 88.14/84.81 

จากนั้นไดต้รวจสอบขอ้บกพร่องทั้งหมดแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง ไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง

ของแบบทดสอบยอ่ย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสอดคลอ้งของเน้ือหาและภาพ 

เวลาในการศึกษาบทเรียนเวบ็เพจและความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 3.  การหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3 ผูว้ิจยัน าบทเรียนเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์ เร่ือง 
การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการปรับปรุง
จากการหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 แลว้ ไปทดลองกบัผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชา
อุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน โดยเลือกผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลการเรียนสูง 
ปานกลาง และต ่า โดยใช้อตัราส่วนท่ีเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ียของแบบทดสอบย่อยท่ี 84.67/80.89 
จากนั้นไดต้รวจสอบขอ้บกพร่องทั้งหมดแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง ไดแ้ก่ การเฉลย
แบบทดสอบยอ่ย และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 4.  การหาประสิทธิภาพภาคสนาม ผูว้จิยัน าบทเรียนเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การ
ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการปรับปรุงจากการ
หาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3 แลว้ ไปทดลองกบัตวัอยา่งผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนประชา
อุปถมัภ ์ เพื่อยืนยนัประสิทธิภาพบทเรียนเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หา
ขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 น ามาแสดงเป็นแผนภูมิขั้นตอนการสร้างเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ดงัภาพประกอบ 3.1 
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ภำพที ่3.1  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

เร่ิม 

ศึกษาเน้ือหา 

วเิคราะห์เน้ือหา 

ตรวจสอบ 

ออกแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ตรวจสอบ 

สร้างเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

ตรวจสอบ 

หาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 กบัผูเ้รียน จ านวน 3 คน 

หาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 กบัผูเ้รียน จ านวน 9 คน 

หาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3 กบัผูเ้รียน จ านวน 30 คน 

หาประสิทธิภาพภาคสนามกบัตวัอยา่ง 

น าผลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 
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2.  ขั้นตอนการใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
 1.  ขั้นตอนการใชเ้วบ็เพจส าหรับครู   

1.1  ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการใชง้านเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  http://www.dekriandee.com       
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

1.2  ตวัอยา่งเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 1.3  แผนการจดัการเรียนรู้  
 แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี  
 1.3.1  ศึกษาเน้ือหา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จากหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประชา
อุปถมัภ ์พุทธศกัราช 2551  
 1.3.2  ศึกษาวธีิการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 1.3.3  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยยดึเน้ือหาจากหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประ 
ชาอุปถมัภ ์พุทธศกัราช 2551 โดยมีเน้ือหายอ่ย 3 เร่ือง คือ  
 1.  การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 2.  การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 3.  การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
 และแนวการจดัการเรียนรู้ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส่วนประกอบ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี  
 1.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

 2.  สาระการเรียนรู้/สาระสาคญั  
 3.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้มี 3 ขั้นคือ  

 4.1  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  
 4.2  ขั้นสอน  
 4.3  ขั้นสรุป  
 5.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 6.  บนัทึกหลงัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
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 ผูว้ิจยัได้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง  การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
ทั้งหมดจ านวน 3 แผน ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ จ านวน 3 คาบ ดงัน้ี  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 คาบ  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 คาบ  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม จ านวน 1 คาบ  
 1.4  น าแผนการจดัการเรียนรู้และส่ือท่ีสร้างเรียบร้อยแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจ 
สอบและแกไ้ข แลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม  
 2.  ขั้นตอนการใชเ้วบ็เพจส าหรับนกัเรียน   
 2.1  ค  าช้ีแจงในการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา  http://www.dekriandee.com 
 2.2  เน้ือหาในเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล ชนิดปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี  
 1.  ศึกษาเน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
 2.  ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคอมพิวเตอร์  

3.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้ 
มูล จ านวน 40 ขอ้ โดยเป็นแบบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก แลว้น าไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนคอมพิวเตอร์ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษา ส านวน และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อพิจารณาความสอด 
คลอ้งกบัวตัถุประสงค์ โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไวจ้  านวน 30 ขอ้ และน าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาท า
การปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ซ่ึงมีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 0.90  

4.  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองกับกลุ่มผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี จ านวน 30 คน ซ่ึงไดผ้า่นการเรียนรู้เร่ือง การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลมาแลว้ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ (ดูรายละเอียดแบบทดสอบ
ทางการเรียนใน ภาคผนวก ข) 
 5.  ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบท่ีผูเ้รียนท า โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับขอ้สอบท่ีตอบถูกและให้ 0 
คะแนน ส าหรับขอ้สอบท่ีตอบผดิ ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตวัเลือก  
 6.  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดย

ใชเ้ทคนิค 50% และใชต้ารางสาเร็จรูป (Chung-teh Fan., 1952, p. 3-32) 
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7.  คดัเลือกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ท่ีมีความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ไวจ้  านวน 20 ขอ้ โดยให้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงไดค้่าความยากง่าย (p) 
ตั้งแต่ 0.30-0.77 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.60 
 8.  น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแลว้จ านวน 20 ขอ้ ไปทดสอบกบัผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์ซ่ึงไดผ้า่นการเรียนรู้ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลมาแลว้ เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder Richardson–20) และหลงัจากไดท้ดสอบแลว้ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.99   

 4.  แบบทดสอบยอ่ยประจ าบทเรียนแต่ละบทเรียน  
 แบบทดสอบย่อยประจ าแต่ละบทเรียนมีลกัษณะท่ีเป็นแบบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก ทั้ง 3 บทเรียน มีจ  านวนทั้งหมด 30 ขอ้ ประกอบดว้ย  
 บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 คาบ  
 บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 คาบ  
 บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม จ านวน 1 คาบ  
ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบยอ่ย จากหนงัสือเก่ียวกบัเทคนิคการสร้าง และการวิเคราะห์
ขอ้สอบ  
 2.  ศึกษาเน้ือหา และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไดจ้ากการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนประชาอุปถมัภ ์พุทธศกัราช 2551  
 3.  สร้างแบบทดสอบยอ่ยทั้ง 3 บทเรียน เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล บทเรียนละ 20 ขอ้ 
จะไดร้วมกนัจ านวน 60 ขอ้ ให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด แลว้น าไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจและ
แกไ้ข แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนคอมพิวเตอร์ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามความเหมาะสมของค าถามแต่ละขอ้  
 4.  น าแบบทดสอบยอ่ยท่ีไดรั้บการตรวจจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC)  ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไวบ้ทเรียนละ 10 ขอ้ รวมทั้งหมด 30 ขอ้ และแบบทดสอบยอ่ย เร่ือง 
การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 0.93  แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การคน้หา
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 0.84 แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 0.89     
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 5.  น าแบบทดสอบยอ่ยประจ าแต่ละบทเรียน เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดลองกบักลุ่มผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี จ านวน 30 คน ซ่ึงไดผ้า่นการเรียนรู้
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลมาแลว้ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  
 6.  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบท่ีผูเ้รียนท า โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับขอ้สอบท่ีตอบถูกและ
ให ้0 คะแนน ส าหรับขอ้สอบท่ีตอบผดิ ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตวัเลือก  
 7.  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

โดยใชเ้ทคนิค 50% และใชต้ารางส าเร็จรูป (Chung-teh Fan., 1952, p. 3-32) 

 8.  คดัเลือกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ท่ีมีความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจ

จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป โดยให้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ไวบ้ทเรียนละ 10 ขอ้ ซ่ึง

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไดค้่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.27-

0.40 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33 แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

ไดค้่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.27-0.40 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33 แบบทดสอบยอ่ย 

เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม ไดค้่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.27-0.43 และค่าอ านาจจ าแนก 

ตั้งแต่ 0.20-0.33 

 9.  น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแลว้ไปทดสอบกบัผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรง 
เรียนประชาอุปถมัภ ์ซ่ึงไดผ้า่นการเรียนรู้ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลมาแลว้ เพื่อ
หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder Richardson–20)  และหลงัจากได้
ทดสอบแลว้ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  

 5.  แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาวธีิการสร้างจากต ารา เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

 1.  ศึกษาวธีิการสร้างแบบวดัเจตคติจากหนงัสือวดัผลการศึกษาของ (สมนึก ภทัทิยธานี, 2546, 

น. 36-42) และหนงัสือการวจิยัเบ้ืองตน้ของ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2554, น. 63-71)  

 2.  สร้างแบบวดัเจตคติของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีระดบัดงัต่อไปน้ี 
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   5 หมายถึง  ชอบมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  ชอบมาก 

3 หมายถึง  ชอบปานกลาง 

2 หมายถึง  ชอบนอ้ย 

1 หมายถึง  ชอบนอ้ยท่ีสุด 

โดยก าหนดเกณฑแ์ปลผลค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 100) 

  ค่ำเฉลีย่   ระดับเจตคติ 

4.51-5.00  ชอบมากท่ีสุด 

3.51-4.50  ชอบมาก 

2.51-3.50  ชอบปานกลาง 

1.51-2.50  ชอบนอ้ย 

1.00-1.50  ชอบนอ้ยท่ีสุด 

 

3.  น าแบบวดัเจตคติของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 ขอ้ ท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน (ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนักบัผูเ้ช่ียวชาญด้านเว็บเพจ) เพื่อหาความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 

ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษาและความถูกต้องเหมาะสมตามเน้ือหา หลังจากนั้นน าผลการ

ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) โดยค่าท่ียอมรับไดต้อ้งเป็นค่าท่ีมากกวา่ 0.75 (สุพฒัน์ 

สุกมลสันต,์ 2538 อา้งถึงใน Rosukhon Swatevacharkul, 2008) ไดค้่าเฉล่ีย IOC เท่ากบั 1.00 

4.  ปรับปรุงแกไ้ขแบบวดัเจตคติของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหส้มบูรณ์ 

5.  น าแบบวดัเจตคติท่ีสมบูรณ์แลว้ ไปใชก้บัผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเป็นตวัอยา่ง  

โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบวดัเจตคติแสดงในภาพท่ี 3.2 
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ภำพที ่3.2  ขั้นตอนการสร้างแบบวดัเจตคติ 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบวดัเจตคติ 

สร้างแบบวดัเจตคติของผูเ้รียน 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  

ปรับปรุงแกไ้ขแบบวดัเจตคติตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า และหาค่า IOC 

หาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติ 

น าแบบวดัเจตคติไปทดลองกบัตวัอยา่ง 

หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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3.4  กำรด ำเนินกำรทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาและทดลองโดยใช้รูปแบบกลุ่มท่ีมีการทดสอบก่อนและ

ทดสอบหลงัการเรียน (One – group – Pretest – Posttest Design) รูปแบบการวิจยัชนิดน้ีเขียนเป็น
ตารางไดด้งัน้ี (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540, น. 60)  

ตำรำงที่ 3.1  แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
E T1 X T2 

 
E  แทน กลุ่มทดลอง  
X  แทน การสอนโดยใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษา  
T1  แทน การสอบก่อนเรียน  
T2  แทน การสอบหลงัเรียน  
 

ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  ขอความร่วมมือกบัโรงเรียนประชาอุปถมัภ ์เพื่อขออนุญาตให้ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เป็นตวัอยา่งในการทดลองคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ให้กบัครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยอธิบายวา่ครูผูส้อนจะตอ้งด าเนินการสอนอย่างไร เน้ือหาในเวบ็เพจ

ประกอบกอบไปดว้ยอะไรบา้ง และจะตอ้งท าแบบทดสอบอย่างไร โดยท่ีครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจ

ขั้นตอนการใช้งานเวบ็เพจ สาเหตุท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งอธิบายขั้นตอนการใชง้านและอธิบายรายละเอียด

ของเวบ็เพจใหก้บัครูผูส้อนไดท้ราบนั้น เพราะผูว้จิยัไม่ไดเ้ป็นผูท้  าการสอนผูเ้รียนดว้ยตวัเอง จึงตอ้ง

ท าการฝึกอบรมการใช้งานเว็บเพจให้กับครูผูส้อน ด้วยบทเรียนเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โดยจะท าการทดลอง จ านวน 5 คาบเรียน ใชเ้วลาในการเรียนคาบเรียนละ 50 นาที และผูเ้รียนยงั

สามารถศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมไดท่ี้บา้น ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไวเ้รียบร้อยแลว้ แต่ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บ User และ Password ในการ
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เขา้ใชง้านเวบ็เพจจากครูก่อนจึงจะสามารถเขา้ใชง้านเวบ็เพจได ้นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถติดต่อ

สอบถามกบัครูผูส้อนไดใ้นวนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. และในคาบเรียน   

 2.  ในคาบเรียนท่ี 1 ครูช้ีแจงและแนะน าวิธีการใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูลแก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลงัจากช้ีแจงและแนะน าการใชง้านเวบ็เพจ
เรียบร้อยแลว้ ครูให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest) จ  านวน 1 คาบ แลว้บนัทึก
คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 3.  ในคาบเรียนท่ี 2 ครูช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในบทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูล

ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้กบัผูเ้รียน และให้เร่ิมเรียนบทเรียนท่ี 1 ในระหวา่งเรียนผูเ้รียนจะตอ้งท า

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ย เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนท่ี 1 แลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงั

เรียน เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 4.  ในคาบเรียนท่ี 3 ครูช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในบทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูล

จากอินเตอร์เน็ตแลว้ ให้กบัผูเ้รียน และให้เร่ิมเรียนบทเรียนท่ี 2 ในระหว่างเรียนผูเ้รียนจะตอ้งท า

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ย เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนท่ี 2 แลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงั

เรียน เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 5.  ในคาบเรียนท่ี 4 ครูช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในบทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูล

จากซีดีรอม และใหผู้เ้รียนเร่ิมเรียนบทเรียนท่ี 3 ในระหวา่งเรียนผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบฝึกหดัระหวา่ง

เรียนด้วย เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนท่ี 3 แล้ว ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การ

คน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

 6.  ในคาบเรียนท่ี 5 เม่ือด าเนินการทดลองโดยใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ครบทั้ง 3 บทเรียนแลว้ ครู

ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์

ในการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

(Pretest) แต่มีการสลบัขอ้ และบนัทึกผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน (Posttest) 

 7.  เม่ือตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแลว้ จึงน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์

ดว้ยวธีิทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

โดยมีขั้นตอนการท าแบบทดสอบดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 
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ภำพที ่3.3  ขั้นตอนการท าแบบทดสอบ 

 
ผลวจิยัจากการสังเกต 

 1.  ในคาบเรียนท่ี 1 สังเกตพบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ และท า

แบบทดสอบดว้ยวิธีการเรียนผ่านเวบ็เพจเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากว่าเวบ็เพจมีความ

สวยงาม น่าสนใจ และใชง้านง่าย  

 2.  ในคาบเรียนท่ี 2 ครูจะคอยแนะน าและคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะท่ีเรียนดว้ย

เวบ็เพจบทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และพบวา่มีผูเ้รียนบางคนท่ียงัขาด

ทกัษะในการเรียนดว้ยเวบ็เพจ และยงัไม่ช านาญการในการใช้งานเวบ็เพจ จึงท าให้เขา้ใจเน้ือหาท่ี

เรียนไดช้า้กวา่ผูเ้รียนคนอ่ืน 

เร่ิม 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ท าแบบฝึกหดั / แบบทดสอบยอ่ย 

3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ตรวจค าตอบ 

เฉลยค าตอบ 

จบ 

อ่านเน้ือหา 

ส่งค าตอบ 

ไม่แน่ใจในค าตอบ 
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 3.  ในคาบเรียนท่ี 3 ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และผูเ้รียนสามารถท า

แบบฝึกหัดได้เป็นอย่างดี เน่ืองมาจากผูเ้รียนได้เรียนรู้จากบทเรียนท่ี 1 มาก่อนแล้ว ผูเ้รียนจึง

สามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ร็วและถูกตอ้ง 

 4.  ในคาบเรียนท่ี 4 ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเน้ือหา เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม  ได้

อย่างถูกตอ้ง และผูเ้รียนสามารถท าแบบฝึกหดัไดดี้ เน่ืองจากผูเ้รียนไดฝึ้กจากบทเรียนท่ี 1 และ 2  

มาก่อนหนา้น้ี แต่จะมีบางเน้ือหาท่ีผูเ้รียนยงัเขา้ใจไม่ละเอียด ครูก็แนะน าให้ผูเ้รียนกลบัไปทบทวน

เน้ือหาเร่ืองท่ีเรียนอีกคร้ัง ค่อยกลับมาท าแบบทดสอบต่อ และหลงัจากนั้นผูเ้รียนก็สามารถท า

แบบทดสอบได ้

 5.  ในคาบเรียนท่ี 5 ครูให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) เร่ือง

การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ผู ้เรียนก็สามารถท าแบบทดสอบได้เป็นอย่างดี อัน

เน่ืองมาจากในบทเรียนท่ี 1, 2 และ 3 มีเน้ือหาในเวบ็เพจท่ีอ่านง่าย เขา้ใจง่าย มีคลิปวิดีโอตวัอยา่งให้

ผูเ้รียนดูประกอบเน้ือหา ท าให้เขา้ใจในเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งการสนใจเรียนของผูเ้รียน จึง

ส่งผลใหผู้เ้รียนท าคะแนนไดอ้อกมาดี 

  สรุปจากการสังเกตระหวา่งการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาของผูเ้รียนท่ีเป็นตวัอยา่ง 

พบวา่ ผูเ้รียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้น มีความสุขในการเรียน ให้ความร่วมมือและตั้งใจท่ี

จะเรียนจากเว็บเพจเพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเวลาครูสอนวิธีการคน้หาขอ้มูลในแบบ

ต่างๆ ผูเ้รียนจะตั้งใจและสนใจฟังเป็นอย่างมาก เม่ือเรียนเสร็จทั้ง 3 บทเรียนแลว้ ผูเ้รียนถามว่า 

ผูเ้รียนสามารถเรียนเพิ่มเติมไดอี้กหรือไม่ ครูบอกวา่ผูเ้รียนสามารถทบทวนเน้ือหาเพิ่มไดต้ลอดเวลา 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบทเรียน 
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3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรทดลอง 
 1.  สถิติพื้นฐาน  
 1.1  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสูตร 

    
  

 
 

 เม่ือ      แทน คะแนนเฉล่ียของตวัอยา่ง 

       แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      แทน จ านวนผูเ้รียนในตวัอยา่ง 

(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, น. 73) 

 
 1.2  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร 

        
    -     

   -  
 

เม่ือ       แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

       แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนแต่ละตวั 

         แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

     แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549 อา้งถึงใน พรปวณ์ี ศิริรักษ,์ 2551, น. 38) 
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 2.  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 2.1  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) หมายถึง 

ค่าท่ีได้รับจากการประเมินของ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบและพิจารณาว่า

แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมา แต่ละขอ้นั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยใชค้่า

ดชันีความสอดคลอ้ง  

       
  

 
 

เม่ือ     แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 

     แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

    แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549 อา้งถึงใน พรปวณ์ี ศิริรักษ,์ 2551, น. 39) 

 2.2  วเิคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้

เทคนิค 50% ของการจ าแนกกลุ่มสูงและต ่า แลว้ใชค้่าจากตารางส าเร็จรูปของ (Chung-teh Fan, 

1952, p. 3-32)  

 2.3  หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล โดยค านวณจากสูตร KR–20 (Kuder – Richardson) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

      
 

 - 
  

   

   
  

เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

    แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

    แทน จ านวนคนท่ีท าถูกทั้งหมด 

    แทน สัดส่วนของคนท่ีท าผิดในขอ้ท่ีหน่ึง คือ =  -  

      แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบัน้ี 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 อา้งถึงใน พิรุนโปรย ส าโรงทอง, 2554, น. 80) 
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 2.4  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 

(- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี  
 

    
 

 - 
  -

    

   
  

 เม่ือ  α แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

  K แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

  Si2  แทน ผลรวมคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

  St2  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549 อา้งถึงใน พรปวณ์ี ศิริรักษ,์ 2551, น. 39) 

 

 3.  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน  
 3.1  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ใชใ้นการหาประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษา โดย

ใชสู้ตร E1 / E2 เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การ

ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 

       
  
 

     

 
                  

  
 

     

 
 

เม่ือ       E1  แทน คะแนนท่ีไดจ้าการท าแบบฝึกหดั ระหวา่งเรียนเวบ็เพจเพื่อ

การศึกษาในแต่ละบทเรียนของผูเ้รียนทั้งหมดคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของคะแนน 

     E2  แทน คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ หลงัจากการเรียน เวบ็

เพจเพื่อการศึกษาในแต่ละบทเรียนของผูเ้รียนทั้งหมดคิด

เป็นร้อยละ 80 ของคะแนน 

                           แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดั 

    แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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    แทน จ านวนผูเ้รียน 

                                          แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 

                 แทน คะแนนของแบบทดสอบ 

(สุโขทยัธรรมธิราช, 2529, น. 495) 

 3.2  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ เร่ือง 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการเรียนดว้ย เวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูง

กวา่ก่อนเรียน โดยใชส้ถิติ Dependent Samples t–test เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ ก่อนและหลงัการเรียน ดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการ

คน้หาขอ้มูล ของตวัอยา่งวจิยั 

      
  

 
    -     

 - 

;  df = n-1 

 เม่ือ   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

               แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ

หลัง  กับ ก่อนใช้ เ ว็บ เพจ เพื่ อก า ร ศึกษาร ายวิ ช า

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

ขอ้มูล 

            แทน ผลรวมก าลงัสองของความแตกต่างระหวา่งคะแนนหลงั 

กบัก่อนใช้เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

                                        แทน จ านวนผูเ้รียนท่ีเป็นตวัอยา่ง 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 165) 

 

DPU



 66 

 3.3  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณ

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวดัระดบัเจตคติของผูเ้รียนในการ

เรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูล

เก่ียวกบัเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบั

เกณฑม์าตราส่วนประมาณค่า (Rating –Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) จากทั้งหมด 5 คะแนน ผลโดยเฉล่ียตอ้งได้

มากกวา่  3.5 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงหมายความวา่ ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 3.2 สรุปการใช้

สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ตำรำงที ่3.2  การใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ค ำถำมกำรวจัิย เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย สถิติทีใ่ช้วเิครำะห์ข้อมูล หมำยเหตุ 

1. เวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การ
ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หา
ขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จะมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
หรือไม่ 

บทเรียนบนเวบ็เพจเพื่อ

การศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ใน

การคน้หาขอ้มูล 

- หาค่า

ประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองมือ

โดยใชเ้กณฑ ์

80/80 
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ตำรำงที ่3.2  (ต่อ) 

 
ค ำถำมกำรวจัิย เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย สถิติทีใ่ช้วเิครำะห์ข้อมูล หมำยเหตุ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวชิาคอมพิวเตอร์ ก่อนและ

หลงัการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อ

การศึกษา เร่ืองการใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หา

ขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จะแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

หรือไม่ 

- แบบทดสอบก่อนเรียน
(Pretest) และหลงัเรียน (Post-
test) ปรนยัแบบเลือกตอบ 4  
ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
- แบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียน

บทเรียน 3 เร่ือง 

1.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
3.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจาก
ซีดีรอม 

Dependent Samples  
t-test  

 

 

 

   

 

 

- 

 

 

3. เจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
เรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการ
ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หา
ขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จะมีระดบั
เจตคติท่ีชอบมากหรือไม่ 

แบบวดัระดบัเจตคติของผูเ้รียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ

การเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อ

การศึกษา เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หา

ขอ้มูล 

 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 

- 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนั ผู ้วจิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 
N แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

X แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

S.D. แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

E1 แทน  คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในแต่ละ

  บทเรียนของนกัเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนน 

E2 แทน  คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัจากการเรียน เวบ็เพจเพื่อการศึกษาในแต่

  ละบทเรียนของนกัเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนน 

k แทน  จ านวนขอ้สอบ 

t แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

N-1 แทน  ระดบัชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
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4.2  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์

ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ก่อน

และหลงัเรียน 

 3.  ผลการวดัระดับเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภายหลงัจากการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

 

4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การหาประสิทธิภาพของเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์  เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และไดผ้ลดงัแสดงในตาราง

ท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1  ประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ 

 

บทเรียนที่ เร่ือง 
เกณฑ์ 80/80 

E1 E2 

1 การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 82.00 80.00 
2 การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 86.66 80.66 
3 การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 88.00 80.33 
 เฉลีย่ 85.55 80.33 

  จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้ง 3 บทเรียน  
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มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 85.55/80.33 ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน

การวจิยัขอ้ 1 (85.55 หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทั้งหมดท าไดจ้ากแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ย

เวบ็เพจเพื่อการศึกษา ทั้ง 3 บทเรียน และ 80.33 หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทั้งหมดท าไดจ้าก

แบบทดสอบภายหลงัการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ทั้ง 3 บทเรียน) และเม่ือพิจารณาเป็นราย

บทเรียนพบว่า บทเรียนท่ี 1 เ ร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ 

82.00/80.00 บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพ 86.66/80.66 และ

บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม มีประสิทธิภาพ  88.00/80.33 เน่ืองจากเวบ็เพจไดมี้

การออกแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชภ้าษาท่ีผูเ้รียนอ่านและท าความเขา้ใจไดง่้าย แบ่งเน้ือหาท่ีเรียน

อยา่งชดัเจน และไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและผา่นขั้นตอนการทดลอง 3 คร้ัง กบันกัเรียน

ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งเพื่อหาคุณภาพก่อนใชง้านจริง  

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการ

คน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดเ้รียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ก่อนและ

หลงัเรียน โดยใชสู้ตร Dependent samples t–test และไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที ่4.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคอมพิวเตอร์ 

 

การทดสอบ N k x   S.D.      
  t Sig. (2-tailed) 

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

หลงัเรียน 30 20 18.10 1.02 

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

    *   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                       

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 หลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล สูงกวา่ก่อนเรียน 

โดยคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉล่ีย (x ) เท่ากบั 14.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.17 และ

คะแนนสอบหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย (x ) เท่ากบั 18.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.02 หมายความวา่ 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 ดงันั้นจึงยอมรับกบัสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 2 

 3.  ผลการวดัระดับเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภายหลงัจากการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating–Scale) ของ

ลิเคอร์ท (Likert) โดยการหาค่าเฉล่ีย (x  )  

ตารางที ่4.3  ผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจ  

 

ข้อที ่ ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

ด้านรูปแบบของเวบ็เพจ 

1. สีสนัของเวบ็เพจสวยงาม 4.03 0.67 ชอบมาก 

2. สีตวัอกัษรมองแลว้สบายตา 3.93 0.78 ชอบมาก 

3. ขนาดของตวัอกัษรอ่านง่าย 3.83 0.83 ชอบมาก 

4. แบบของตวัอกัษรโดดเด่น ชดัเจน 3.77 0.77 ชอบมาก 

5. ขนาดของปุ่มต่างๆ มองเห็นง่าย 3.93 0.74 ชอบมาก 

6. สีของปุ่มต่างๆ ชดัเจนและสวยงาม 4.00 0.74 ชอบมาก 

7. เวบ็เพจดูทนัสมยั น่าสนใจ น่าเรียนรู้ 3.97 0.32 ชอบมาก 

8. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.03 0.67 ชอบมาก 

9. ตวัการ์ตูนส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา 4.27 0.69 ชอบมาก 

10. ภาพประกอบส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 4.27 0.58 ชอบมาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านรูปแบบของเวบ็เพจ 4.00 0.68 ชอบมาก 

ด้านการใช้งานเวบ็เพจ 

11. การใชง้านเวบ็เพจง่ายต่อการเรียนรู้ 4.37 0.67 ชอบมาก 

12. การใชง้านสะดวกและเขา้เวบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.20 0.76 ชอบมาก 

13. ต าแหน่งการวางเมนูต่างๆ ง่ายต่อการใชง้าน 4.00 0.83 ชอบมาก 

14. ดาวน์โหลดเน้ือหาบทเรียนไวอ่้านเพ่ิมเติมได ้ 4.00 0.87 ชอบมาก 

15. มีแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถของนกัเรียน 4.27 0.78 ชอบมาก 

16. มีคลิปวดีิโออธิบายเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเรียน 4.03 0.76 ชอบมาก 

17. มีระบบความปลอดภยัของขอ้มูลนกัเรียน 4.07 0.69 ชอบมาก 

DPU



 72 

ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

  

  
  

ข้อที ่ ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

18. มีระบบแจง้เตือนเม่ือท าแบบทดสอบไม่ครบ 4.23 0.63 ชอบมาก 

19. มีระบบแสดงขอ้มูลคะแนนของนกัเรียน 4.23 0.68 ชอบมาก 

20. มีวธีิการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งเหมาะสม 4.20 0.71 ชอบมาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการใช้งานเวบ็เพจ 4.16 0.74 ชอบมาก 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งฉบบั 4.08 0.71 ชอบมาก 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจ

เพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ซ่ึงหมายความวา่ นกัเรียนมีเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียน

ดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 3  

 นอกจากน้ีผลของค่าเฉล่ียรวมรายดา้น ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่  

 1.  ดา้นรูปแบบของเวบ็เพจ ไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 หมายความวา่ นกัเรียนมีเจตคติท่ีชอบ

มากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในดา้นรูปแบบของเว็บเพจ และเม่ือเทียบค่าเฉล่ียแยก

แบบรายขอ้ค าถาม ผลปรากฎวา่ขอ้ค าถามท่ี 9 และ 10 มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.27 นัน่หมายความ

ว่า ในด้านรูปแบบของเว็บเพจ นักเรียนมีความชอบในรูปแบบท่ีมีตวัการ์ตูนและมีภาพอธิบาย

ประกอบในเน้ือหา เพราะสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนตรงกบัเน้ือหา 

 2.  ดา้นการใช้งานเวบ็เพจ ไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.16 หมายความว่า นกัเรียนมีเจตคติท่ีชอบ

มากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาดา้นการใชง้านเวบ็เพจ และเม่ือเทียบค่าเฉล่ียแยกรายขอ้

ค าถาม ผลปรากฎว่าขอ้ค าถามท่ี 11 มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.37 นัน่หมายความว่า ในดา้นการใช้

งานเวบ็เพจ นกัเรียนมีความชอบในรูปแบบของการใชง้านเวบ็เพจเพราะง่ายต่อการเรียนรู้เน้ือหา

เร่ืองต่างๆ 
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บทที ่5 
  สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  วตัถุประสงค์การวจัิย 
  การศึกษาการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
 1.  เพื่อพฒันารูปแบบเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ใน
การคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลงัการเรียนดว้ย
เวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  
 3.  เพื่อวดัระดับเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 

5.2  สมมุติฐานการวจัิย  

 1.  เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวชิาคอมพิวเตอร์ สูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.  นกัเรียนมีระดบัเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
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5.3  วธีิด าเนินการศึกษาวจัิย 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
 ประชากร 
 ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มีจ  านวนทั้งหมด 4 ห้องเรียน 
มีนกัเรียน รวมทั้งหมด 134 คน  
 ตวัอยา่ง  
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชา

อุปถมัภ ์อ.เมือง จ.นนทบุรี ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจ านวน 1 

ห้องเรียน จากทั้งหมด 4 ห้องเรียน โดยเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 มาเป็นตวัอยา่งท่ีใช้

ส าหรับการวจิยั 

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตาม

หลกัสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช 2551 โรงเรียนประชาอุปถมัภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี  

 1.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 2.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 3.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการทดลองการเรียนการสอนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ี

ก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะท าการทดลองจ านวนทั้งหมด 5 คาบ คาบละ 

50 นาที 
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 ตวัแปรท่ีศึกษา  

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ และเจตคติต่อการเรียนดว้ยเวบ็

เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษาเร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
 2.  คู่มือการใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษาเร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล จ านวน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) อยูใ่นช่วง 0.30 – 0.77 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวม
เท่ากบั 0.60 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูใ่นช่วง 0.20 – 0.60 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวมเท่ากบั 0.31 
และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.00 
  4.  แบบทดสอบยอ่ยประจ าบทเรียนแต่ละบทเรียน จ านวน 30 ขอ้ บทเรียนละ 10 ขอ้ มีทั้งหมด 
3 บทเรียน ดงัน้ี 
  บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ขอ้  มีค่าความยาก
ง่าย (p) อยูใ่นช่วง 0.27 – 0.40 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวมเท่ากบั 0.33 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ในช่วง 0.20 –0.33 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวมเท่ากบั 0.25 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.00 
  บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จ านวน 10 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) 
อยูใ่นช่วง 0.27 – 0.40 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวมเท่ากบั 0.33 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูใ่นช่วง 0.20 
– 0.33 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวมเท่ากบั 0.27 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.00 
  บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม จ านวน 10 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ในช่วง 0.27 – 0.43 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวมเท่ากบั 0.33 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูใ่นช่วง 0.20 – 
0.33 โดยไดค้่าเฉล่ีย (x  ) รวมเท่ากบั 0.25 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.00 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  

 1.  ขอความร่วมมือกบัโรงเรียนประชาอุปถมัภ ์เพื่อขออนุญาตให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 เป็นตวัอยา่งในการทดลองคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ให้กบัครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

สอนรายวชิาคอมพิวเตอร์ วา่จะตอ้งด าเนินการสอนอยา่งไรบา้ง เวบ็เพจประกอบกอบไปดว้ยเน้ือหา
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อะไรบา้ง และจะตอ้งท าแบบทดสอบอะไรบา้ง โดยท่ีครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจขั้นตอนการใชง้านเวบ็

เพจ สาเหตุท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งอธิบายขั้นตอนการใชง้านและอธิบายรายละเอียดของเวบ็เพจให้กบัครูผ้

สอนไดท้ราบนั้น เพราะผูว้ิจยัไม่ไดเ้ป็นผูท้  าการสอนนกัเรียนดว้ยตวัเอง จึงตอ้งท าการเทรนการใช้

งานเวบ็เพจให้กบัครูผูส้อน โดยใชบ้ทเรียนเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจะท าการทดลอง 

จ านวน 5 คาบเรียน ใชเ้วลาในการเรียนคาบเรียนละ 50 นาที และผูเ้รียนยงัสามารถศึกษาบทเรียน

เพิ่มเติมไดท่ี้บา้น ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไว้

เรียบร้อยแลว้ แต่ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บ User และ Password ในการเขา้ใชง้านเวบ็เพจจากครู

ก่อนจึงจะสามารถเขา้ใชง้านเวบ็เพจได ้นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถติดต่อสอบถามกบัครูผูส้อนได้

ในวนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. และในคาบเรียน   

 2.  ในคาบเรียนท่ี 1 ครูช้ีแจงและแนะน าวิธีการใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การคน้หาขอ้มูลแก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลงัจากช้ีแจงและแนะน าการใช้
งานเวบ็เพจเรียบร้อยแลว้ ครูให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest) จ  านวน 
1 คาบ แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 3.  ในคาบเรียนท่ี 2 ครูช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในบทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูล

ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้กบัผูเ้รียน และให้เร่ิมเรียนบทเรียนท่ี 1 ในระหวา่งเรียนผูเ้รียนจะตอ้งท า

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ย เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนท่ี 1 แลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงั

เรียน เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 4.  ในคาบเรียนท่ี 3 ครูช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในบทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูล

จากอินเตอร์เน็ตแลว้ ให้กบัผูเ้รียน และให้เร่ิมเรียนบทเรียนท่ี 2 ในระหว่างเรียนผูเ้รียนจะตอ้งท า

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ย เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนท่ี 2 แลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงั

เรียน เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 5.  ในคาบเรียนท่ี 4 ครูช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในบทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูล

จากซีดีรอม และใหผู้เ้รียนเร่ิมเรียนบทเรียนท่ี 3 ในระหวา่งเรียนผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบฝึกหดัระหวา่ง

เรียนด้วย เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนท่ี 3 แล้ว ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การ

คน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
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 6.  ในคาบเรียนท่ี 5 เม่ือด าเนินการทดลองโดยใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ครบทั้ง 3 บทเรียนแลว้ 

ครูให้ผู ้เ รียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเ รียน (Posttest)  เ ร่ืองการใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียน (Pretest) แต่มีการสลบัขอ้ และบนัทึกผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน (Posttest) 

 7.  เม่ือตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแลว้ จึงน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบมา

วเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 1.  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์

ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 

 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

คน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ก่อนและหลงั

เรียน ใชสู้ตร Dependent Samples t–test 

 3.  วดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใชม้าตราส่วนประมาณค่า 

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

 

5.4  สรุปผลการวจัิย 

  เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคุณภาพ ดงัน้ี 

 1.  เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 85.55/80.33 

(85.55 หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนทั้งหมดท าไดจ้ากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อ

การศึกษา ทั้ง 3 บทเรียน และ 80.33 หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนทั้งหมดท าไดจ้ากแบบทดสอบ

ภายหลงัการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ทั้ง 3 บทเรียน) 
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 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลงัเรียน

ดว้ยเว็บเพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3.  ผลการวดัระดบัเจตคติหลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียน

ดว้ยเวบ็เพจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  

 

5.5  อภิปรายผล 

  จากการพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ใน

การคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.  เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 

85.55/80.33 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 แสดงว่า เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง

การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมท่ีจะ

น าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 1.1  การออกแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  การออกแบบเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค้นหาข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้ออกแบบข้ึนอย่างเป็นระบบ เพราะได้น าหลักการและขั้ นตอนของ 

McCormack & Jones (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 11) ไดก้ล่าวถึงการออกแบบเวบ็ท่ีดี

จะตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัน้ี 1. ดึงดูดผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชม 2. น่าสนใจ 3. ป้องกนัการสูญเสียของ

ขอ้มูล 4. ขยายความให้ผูฟั้งมีความเขา้ใจง่าย 5. สะดวกในการใชง้าน ถนอมพร เลาหจรัสแสง 

(2545, น. 127-135) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การออกแบบโครงสร้างเวบ็เพจเพื่อให้ไดรั้บความนิยม จะตอ้ง

เรียงล าดบัให้ถูกตอ้ง เช่น เรียงตามประเภทของหัวขอ้เน้ือหา เรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก ออกแบบ

โครงสร้างในลกัษณะกริด คือ แบ่งเน้ือหาออกตามหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ

ใช้งาน ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลักการออกแบบดงักล่าวและน ามาปรับใช้ในการออกแบบเว็บเพจเพื่อ

การศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดให้มากท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงในบทเรียนจะประกอบดว้ยขั้นตอน

การใชง้านเวบ็เพจส าหรับครู ผูเ้รียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อน

เรียน (Pretest) และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (Posttest) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

แบบทดสอบย่อยประจ าแต่ละบท อีกทั้งในเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

คน้หาขอ้มูล ไดแ้บ่งบทเรียนออกเป็น 3 บทเรียน คือ บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ บทเรียนท่ี 2  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูล

จากซีดีรอม และมีบทเรียนเพิ่มเติมอีก 2 บทเรียน เพิ่มข้ึนมา เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาในเร่ืองท่ี

เรียนเพิ่มมากข้ึน จึงท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี 

  1.2  การผลิตท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

   การสร้างและพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ใน

การคน้หาขอ้มูล ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยศึกษาเน้ือหาจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสาร ต ารา 

ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดป้รับปรุงทั้งในดา้นเน้ือหา 

เทคโนโลยี สาระ ภาษา และระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมี

ประโยชน์สูงสุดในการน าไปใช้งานจริง และก่อนท่ีผู ้วิจ ัยจะน าเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ไปทดลองกับตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยได้

ด าเนินการหาประสิทธิภาพกบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 จ านวน 3 คน มีประสิทธิภาพ 

86.66/81.11 คร้ังท่ี 2 จ านวน 9 คน มีประสิทธิภาพ 88.14/84.81 คร้ังท่ี 3 จ านวน 30 คน มี

ประสิทธิภาพ 84.67/80.89 และรวม 3 คร้ัง มีประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 86.49/82.27 จากการทดลอง

กบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่ตวัอย่าง ผลปรากฎว่า สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 และเม่ือน าเว็บเพจเพื่อ

การศึกษาวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ไปทดลองกบัตวัอยา่งไดค้่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.55/80.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ถนอมพร    

เลาหจรัสแสง (2545, น. 91-118) กล่าววา่ บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัการและสนองต่อความ

ตอ้งการของผูเ้รียนท่ีดีนั้น จะตอ้งอาศยัหลกัการผลิตท่ีดีและประสิทธิภาพตามหลกัวิชาการท่ีได้

ก าหนดไว ้ 
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  1.3  การแบ่งเน้ือหา 

   เวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีการแบ่งเน้ือหาแยกเป็นเร่ืองๆ ใช้ภาษาท่ีผูเ้รียนอ่านและท าความเขา้ใจได้ง่าย มี

คลิปวิดีโอตวัอย่างอธิบายเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งในเแต่ละเร่ือง ซ่ึงให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองโดยมีครู

คอยแนะน า มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สกินเนอร์ 

(Skinner) ท่ีกล่าววา่ “ถา้แบ่งเน้ือหาวชิาท่ีจะถ่ายทอดใหผู้เ้รียนเป็นตอนๆ ทีละนอ้ย เหมาะสมกบัวุฒิ

ภาวะของผูเ้รียน ผูเ้รียนก็จะสามารถรับความรู้ไดดี้กวา่การใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนคร้ังละมากๆ”  นิพนธ์ 

ศุขปรีดี (อา้งถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552, น. 85) ไดก้ล่าววา่ การแบ่งเน้ือหาเป็นคาบเรียนท าให้

ง่ายต่อการเรียนรู้ และท าใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่เน้ือหาไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 

   นอกจากน้ีผลวิจยัแสดงให้เห็นว่า ค่าประสิทธิภาพ E1 ค่อนขา้งจะสูงกว่า E2 มาก 

(85.55/80.33) ซ่ึงสาเหตุอาจมาจาก ในขณะเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา ผูเ้รียนสามารถท า

แบบฝึกหัดระหว่างเรียนไปพร้อมๆ กับการเรียนได้เลย และแบบฝึกหัดท่ีใช้ทดสอบเป็นแบบ

รูปภาพ และมีค าตอบให้ 3 ตวัเลือก โดยผูเ้รียนจะตอ้งเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีตรงกบัรูปภาพท่ี

ก าหนดให้เพียงค าตอบเดียว ซ่ึงการใชรู้ปภาพส่ือความหมายท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาได้

ง่าย ส่วนแบบทดสอบจะเป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ไม่มีรูปภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ท าให้เกิดความเขา้ใจยากกว่าและคาดเดาค าตอบได้ยากกว่าแบบรูปภาพ อีกทั้งผูว้ิจยัตอ้งการให้

ผูเ้รียนได้พฒันาความรู้ ความเข้าใจให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงได้ออกแบบให้แบบฝึกหัด และ

แบบทดสอบ มีความยากง่ายต่างกนั โดยเรียงเน้ือหาความยากตามล าดบั ท าให้แบบฝึกหดั (E1) ง่าย

กวา่ แบบทดสอบ (E2) สังเกตไดจ้ากค่าประสิทธิภาพขา้งตน้ นอกจากน้ีการท าให้ค่าประสิทธิภาพ

ของ E2 สูงข้ึนตามล าดบั หรือสูงข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวน้ั้น จะตอ้งสร้างแบบทดสอบให้มีความ

ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัแบบฝึกหดั เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 เม่ือน าเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หา
ขอ้มูล ไปทดลองกบัตวัอยา่ง พบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนแต่ละบทเรียนไดค้่า  E1/E2  ซ่ึงเป็น
คะแนนร้อยละท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในแต่ละบทเรียน 
ต่อคะแนนร้อยละท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัจากการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในแต่ละ
บทเรียนมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากสาเหตุดังน้ี บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ค่า E1 สูงกวา่ E2 มีประสิทธิภาพ 82.00/80.00 เพราะในบทเรียนมีเน้ือหา รูปภาพ และ
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คลิปวดีิโอตวัอยา่งท่ีอธิบายขั้นตอนการเรียนในเร่ืองนั้นๆ ไวอ้ยา่งละเอียด พร้อมทั้งยงัมีแบบฝึกหดั
และแบบทดสอบหลงัเรียนให้ท าหลงัจากท่ีเรียนจบในแต่ละคาบเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาและ
เกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ค่า E1 สูงกวา่ E2 มี
ประสิทธิภาพ 86.66/80.66 เพราะวา่บทเรียนมีเน้ือหา รูปภาพ และมีคลิปวิดีโอตวัอยา่งท่ีช่วยอธิบาย
ประกอบเน้ือหา ท าใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย ประกอบกบัผูเ้รียนมีพื้นฐานในการเรียนมาจากบทเรียนท่ี 
1 ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนหาค าตอบได้ง่ายยิ่งข้ึน เม่ือผูเ้รียนเรียนเสร็จแลว้ก็สามารถท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบหลงัเรียนไดท้นัที บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม ค่า E1 สูงกวา่ E2 มี
ประสิทธิภาพ 88.00/80.38 เน่ืองจากว่าในบทเรียนมีเน้ือหา คลิปวิดีโอตวัอย่างท่ีอธิบายไวอ้ย่าง
ละเอียดจึงท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย เพราะเน้ือหาส่วนใหญ่มีลกัษณะและวิธีการเรียนคลา้ยกบับทเรียนท่ี 1 
และบทเรียนท่ี 2 ซ่ึงผูเ้รียนไดเ้รียนผา่นมาแลว้จ านวน 2 คาบเรียน อีกทั้งผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติมไดท่ี้บา้นของตนเองท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไวแ้ลว้ หรือศึกษาเพิ่มเต่ิมได้
ท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และร้านอินเตอร์เน็ตทัว่ไป เม่ือผูเ้รียนเรียนเสร็จในแต่ละคาบเรียน
ก็ท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบไดท้นัที ถา้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน หรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ ก็สามารถสอบถามจากครูหรือเพื่อนในคาบเรียนนั้นๆ ได ้เป็นผลท า
ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปกเกศ ชนะโยธา (2551, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 2 โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

พบวา่ มีประสิทธิภาพ 87.42/86.78 ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั และสอดคลอ้งกบั วรัท พฤกษาทวี

กุล (2547, บทคดัยอ่) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนผา่นเวบ็ เร่ืองการสร้างเวบ็เพจ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพ 

96.00/93.50 ยอมรับสมมุติฐานการวจิยั 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ หลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ของผูเ้รียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล สูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเน่ืองมาจากเหตุผลดงัน้ี 

  2.1  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 

   การจดัการเรียนการสอนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

คน้หาขอ้มูล จะจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
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ตามท่ี สุนีย ์ เหมะประสิทธ์ิ และ สุมาลี ชยัเจริญ (อา้งถึงใน ทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554, น. 34) ไดก้ล่าว

วา่ ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง อาศยัประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมท่ีมีอยู่แลว้ โดยพยายาม

ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีไดพ้บมา และส่ิงใหม่ๆ ท่ีพบ เพื่อคน้หาความจริงและท าให้เกิด

เป็นโครงสร้างทางปัญญา และท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ข้ึน ในการวิจยัน้ีผูเ้รียนท าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา โดยครูแนะน าให้แก่ผูเ้รียน ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ

สะดวก (facilitator) ในการเรียนเท่านั้น กล่าวอีกอยา่งคือ ครูเป็นผูช่้วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิด

และจดัสภาพแวดล้อมให้ผูเ้รียนได้ทดสอบความคิดของตนเองตาม ท่ี ฌอง เพียเจต์ (อา้งถึงใน      

ทิฏ์ิภทัรา สุดแกว้, 2554) ไดก้ล่าวไว ้นอกจากครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกตามหลกัการเรียนแบบ

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแล้ว ครูยงัต้องมีบทบาทเป็นกลัยาณมิตร คือ ครูจะคอยแนะน า ช้ีแจง ช่วย

อธิบายแนวทางในการเรียนอยา่งไรใหเ้กิดความรู้ และความเขา้ใจแก่ผูเ้รียน  

  2.2  คุณภาพของส่ือการสอน 

   1.  การเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  

ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนเน้ือหาทั้งหมด 3 เร่ือง โดยแต่ละเร่ืองจะอธิบายเน้ือหาไวอ้ยา่งละเอียด ประกอบ

ไปดว้ย 1. เน้ือหาท่ีเป็นตวัอกัษร 2. เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ 3. เน้ือหาท่ีเป็นคลิปวิดีโอ ซ่ึง 3 ขอ้ดงักล่าว

ท าให้ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาไดเ้ร็วข้ึน และเขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน เพราะเกิดจาก

เว็บเพจท่ีมีคุณภาพ รูปแบบของการเรียนผ่านเว็บเพจท่ีทนัสมยั อ่านง่าย เรียนรู้ง่าย และมีความ

สวยงาม ดึงดูดความสนใจ ไม่ท าให้การเรียนเกิดความน่าเบ่ือ เม่ือผูเ้รียนเรียนครบทั้ง 3 เร่ืองแลว้ 

ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) จ  านวน 1 คาบเรียน 

ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนจ านวน 30 คน ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) 

ไดค้ะแนนเพิ่มข้ึนมากกวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เน่ืองจากว่า

ผูเ้รียนไดท้  าการเรียนรู้จากเวบ็เพจดว้ยตนเอง และในแต่ละเร่ืองจะมีแบบฝึกหดัท่ีให้ผูเ้รียนไดล้อง

ท า ไดฝึ้กการคิด  

   2.  ผูเ้รียนสามารถกลบัไปทบทวนเน้ือหาเพิ่มเติมจากเวบ็เพจไดต้ลอดเวลา เพราะใน

เวบ็เพจมีคลิปวิดีโอท่ีอธิบายเน้ือหาไวอ้ย่างละเอียด ท าให้เม่ือผูเ้รียนกลบัไปดูคลิปวิดีโออีกคร้ังก็

เสมือนว่าผูเ้รียนฟังจากครูผูส้อน เป็นการย  ้าความคิดให้ผูเ้รียน และเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนจดจ า

เน้ือหาและเขา้ใจเน้ือหาได้เร็วข้ึน ด้วยเหตุน้ีก่อนท่ีผูเ้รียนจะท าแบบทดสอบทุกคร้ัง ครูจะคอย
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แนะน าและให้ผูเ้รียนกลบัไปอ่านเน้ือหาเพิ่มเติมจากเว็บเพจ ทั้งน้ีจึงส่งผลให้ผูเ้รียนได้คะแนน

เพิ่มข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 หลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล สูงกวา่ก่อน

เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบให้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง และให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเองตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยใชเ้วบ็เพจเป็นส่ือการเรียนรู้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสกสรร สายสีสด (2545, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันา

รูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยใชอิ้นเตอร์เน็ต ส าหรับสถาบนัราชภฎั พบวา่ ผลของการศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยเวบ็เพจบทเรียน 

พบวา่ ผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ สุดารัตน์ มุสิกชาติ 

(2549, บทคดัย่อ) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันาเวบ็การเรียนการสอน เร่ือง การคน้หาสารสนเทศ ผลการวิจยั

พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3.  ระดับเจตคติต่อการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ีย (x  ) อยูใ่นระดบัชอบ

มาก 4.08 หมายถึง ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจ และผลของค่าเฉล่ียรวมราย

ดา้น แบ่งออกเป็นดา้นรูปแบบของเวบ็เพจ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 หมายความวา่ นกัเรียนมีเจต

คติท่ีชอบมากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในดา้นรูปแบบของเวบ็เพจ และดา้นการใชง้าน

เวบ็เพจ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.16 หมายความว่า นกัเรียนมีเจตคติท่ีชอบมากต่อการเรียนดว้ยเวบ็

เพจเพื่อการศึกษาดา้นการใชง้านเวบ็เพจ มีประเด็นการอภิปรายดงัน้ี 

  3.1  คุณภาพของเวบ็เพจ     

  การศึกษาเจตคติในการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ผูเ้รียนมีระดบัเจตคติท่ีชอบ
มากต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากองคป์ระกอบต่างๆ ตามท่ี จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2549) 
ไดอ้ธิบายไว ้ดงัน้ี ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) ในเน้ือหาท่ีอยูใ่นเวบ็เพจทั้ง 
3 บทเรียน รวมถึงบทเรียนเพิ่มเติมท่ีผูว้ิจยัได้จดัท าข้ึน รูปแบบของการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อ
การศึกษา และผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดี (Affective Component) เม่ือเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา มี
อารมณ์ร่วมและมีความสุขเม่ือครูอธิบายหรือซักถามความเขา้ใจในคาบเรียน  ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกไม่
เครียดและไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน อนัเน่ืองมาจากผูเ้รียนมีความพึงพอใจในบทเรียนเวบ็เพจ และมี
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ความตอ้งการท่ีจะเรียนโดยใชเ้วบ็เพจ นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัมีพฤติกรรมท่ีดี (Behavioral Component) 
ในขณะท่ีครูท าการสอนดว้ยเวบ็เพจ โดยสังเกตพฤติกรรมจากความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนดว้ยเวบ็
เพจของผูเ้รียน รวมถึงในขณะท่ีเรียนก็มีความตั้งใจเรียน และมีความสนุกสนานเม่ือไดเ้รียนดว้ยเวบ็
เพจ ชอบท าแบบฝึกหัดในบทเรียน ไดเ้รียนรู้ส่ือในบทเรียนอย่างหลากหลาย มีทั้งรูปภาพ เน้ือหา 
คลิปวิดีโอตวัอย่างการคน้หาขอ้มูลในแต่ละบทเรียน กิจกรรมขั้นตอนต่างๆ ในบทเรียนท่ีซบัซ้อน 
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งละเอียดและสามารถทบทวนไดเ้ม่ือไม่เขา้ใจ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้ง
กบั ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541, น. 35) กิดานนัท ์มลิทอง (2543, น. 18) และ วุฒิชยั ประสาร
ลอย (2543, น. 15) กล่าววา่ การเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประเภทออนไลน์เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเร้าความสนใจแก่ผูเ้รียน กระตุน้การตอบสนองเพื่อให้ผูเ้รียนไดร่้วมท ากิจกรรมต่างๆ เพราะ
ในแต่ละบทเรียนจะมีตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ ท าให้ผูเ้รียนไม่
เบ่ือหน่ายในบทเรียน และมีความสนุกสนานต่อการเรียน บทเรียนมีการโตต้อบกบัผูเ้รียน สามารถ
ใหผ้ลยอ้นกลบัไดท้นัที ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้ของตนเองได ้เป็นการเสริมแรงใน
ทางบวกใหแ้ก่ผูเ้รียน ถือวา่เป็นองคป์ระกอบของส่ือท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพ ดึงดูดความ
สนใจและกระตุน้ให้ผูเ้รียนให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียน การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่ง
ส่ิงเร้ากบัการตอบสนองตามทฤษฎีของธอร์นไดค ์(Thorndike, s connectet theory) เม่ือบุคคลไดรั้บ
ผลท่ีพึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปและถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการ
ไดรั้บผลพึงพอใจจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ ดงักฎแห่งผลท่ีไดรั้บ (Law of Effect) การให้ผล
ยอ้นกลับทันที ผลป้อนกลับหรือการให้ค  าตอบน้ีถือเป็นการเสริมแรงอย่างหน่ึง ท าให้ผูเ้รียน
สามารถตรวจสอบการเรียนของตนเองไดเ้ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนตามแนวคิดของส
กินเนอร์ (Skinner) “ การกระท าใดๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรงจะมีแนวโนม้ให้เกิดการกระท านั้นอีก
ส่วนการกระท าใดท่ีไม่มีการเสริมแรง ยอ่มมีแนวโนม้ใหค้วามถ่ีของการกระท านั้นค่อยๆ หายไปใน
ท่ีสุด” (พรรณี ชูทยั เจนจิต, 2545, น. 158 – 159) 
  3.2  ประโยชน์ของเวบ็เพจต่อการเรียนรู้ 

  เวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ท่ี

ผูว้จิยัพฒันาข้ึน เอ้ือประโยชน์ใหก้บัผูเ้รียนในการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการของ

ตนเอง นอกจากเรียนในชัว่โมงแลว้ยงัสามารถเรียนเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ตามเวลาวา่ง

ของตนเอง ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียน และไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการเรียนรู้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Kulubacak (อา้งถึงใน มงคล จิตรโสภิณ, 2553, น. 62) ท่ีไดศึ้กษาเจตคติของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อการเรียนการสอนผ่านเวบ็โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เจตคติของนกัศึกษาต่อ
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การเรียนการสอนผ่านเว็บ ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เกิดการคน้พบความคิดใหม่ๆ และการวิเคราะห์ขอ้ความของผูเ้รียนคนอ่ืนๆ เม่ือมีการ

แสดงความคิดเห็นในแต่ละหวัขอ้ นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัชอบท่ีจะเป็นฝ่ายถูกก าหนดมากกวา่เป็นฝ่าย

ก าหนด และชอบการเรียนแบบรายบุคคลมากกวา่การเรียนเป็นกลุ่ม และตอ้งการใหใ้ชก้ารเรียนผา่น

เวบ็เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

  3.3  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตกบัการศึกษา 

   เวบ็เพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ได้

ถูกออกแบบและพฒันาข้ึนไวบ้นระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้เวบ็เพจสามารถตอบสนองกบัผูเ้รียนได้

ทนัที โดยไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นสถานท่ีและเวลา (Anywhere & Anytime) ผูเ้รียนเขา้ถึงบทเรียนได้

ง่ายๆ เพียงแค่ปลายน้ิวสัมผสั เพราะอินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนโลกไร้พรมแดน ท่ีผูเ้รียนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูล สามารถใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย  า ท าให้ลดช่องวา่งทางการส่ือสารระหวา่งครู

กบัผูเ้รียน และดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้กบัผูเ้รียน สร้างความต่ืนเตน้ 

ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Barron & Ivers (1996, p. 4-

8) ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2543, น. 96-97) และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2547, ออนไลน์) กล่าววา่ การ

ส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพราะอินเตอร์เน็ตท าให้ผูเ้รียนมี

โอกาสไดรั้บความรู้ใหม่ มีความต่ืนเตน้ และสร้างแรงจูงใจในการเรียน เปล่ียนบทบาทของครูและ

ผูเ้รียน การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนจะท าให้บทบาทของครูปรับเปล่ียนไปจากการเนน้

ความเป็น “ผูส้อน”มาเป็น “ผูแ้นะน า” มากข้ึน และกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเป็นการเรียนรู้ 

“เชิงรุก” มากข้ึน เน่ืองจากฐานขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจยัท่ีจะเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถ

เรียนและคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง (Independent learning) ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

 

5.6  ข้อเสนอแนะ 

 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

  1.1  จากผลการวิจยัพบวา่ เวบ็เพจเพื่อการศึกษาท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั แสดงว่าวิธีการสอนโดยใช้เว็บเพจเพื่อการศึกษาช่วยให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาตนเองได้ดีกว่าเดิม ฉะนั้นผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น ครูผูส้อนในรายวิชาต่างๆ 
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ผู ้บริหารโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ

กระบวนการเรียนการสอนควรให้การสนบัสนุน ส่งเสริม ให้มีการน าเวบ็เพจเพื่อการศึกษาไปใช ้

เพื่อเป็นการพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยท่ีผูท่ี้จะพฒันา

เวบ็เพจเพื่อการศึกษา ควรจะให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการน าเสนอให้มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน

ใหม้าก เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งสูงสุด 

  1.2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนจากเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในแต่ละคร้ังครูผูส้อน

ตอ้งมีลกัษณะของกลัยาณมิตรท่ีดีต่อผูเ้รียน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน และตอ้ง

คอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา 

  1.3  ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในดา้นการใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษาในกระบวนการเรียน

การสอน โดยรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการจดัฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการใช้งานเวบ็เพจให้เกิด

ความเช่ียวชาญ เพื่อใหค้รูผูส้อนมีความสามารถ และใชเ้วบ็เพจในกระบวนการเรียนการสอนผูเ้รียนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

  1.4  เวบ็เพจเพื่อการศึกษา ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาไดคุ้ณภาพอยูใ่นระดบัดี 

ดงันั้นหน่วยงานทางการศึกษา ควรส่งเสริมและสนบัสนุนส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเวบ็เพจ

เพื่อการศึกษา เช่น งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมสร้าง

บทเรียนท่ีเป็นเวบ็เพจเพื่อการศึกษาให้หลากหลาย ดึงดูดความสนใจ น่าเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน 

 2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาและพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น แอนิเมชัน่ และเกม เป็น

ตน้ 

  2.2  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ระหวา่งการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อ

การศึกษากบัการเรียนโดยใชเ้คร่ืองมือหรือส่ือการสอนแบบอ่ืน เพื่อพิจารณาดูวา่การเรียนแบบไหน

มีประสิทธิภาพมากกวา่ 

  2.3  วจิยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งผูเ้รียนท่ีเก่งกบัผูเ้รียนท่ีอ่อน เพื่อศึกษา

ผลของเวบ็เพจท่ีมีต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนในดา้นความสามารถในการเรียนรู้ 
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 2.4  วจิยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษาระหวา่งผูเ้รียนเพศชายกบั

ผูเ้รียนเพศหญิง  

  2.5  ควรท าการศึกษา และพฒันาเวบ็เพจเพื่อการศึกษาในเร่ืองอ่ืน และระดบัชั้นอ่ืนๆ ใน

เน้ือหาวชิาคอมพิวเตอร์ และเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนประสบปัญหาในการเรียนรู้จริงในปัจจุบนั 

  2.6  ควรศึกษาการคงทนในการเรียนรู้ดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

  2.7  ควรศึกษาเร่ืองการเสริมแรงในบทเรียนเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเภทของการเสริมแรง 

 

5.7  ข้อจ ากดัของเวบ็เพจ 

 1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษาจะนิยมพฒันาในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองความเขา้ใจและเหตุผล เพราะ

รูปแบบการน าเสนอจะเน้นการอ่าน ความจ า การท าความเขา้ใจ การวิเคราะห์ และสรุปผล เช่น 

เน้ือหาวชิาคอมพิวเตอร์ วชิาสังคมศึกษา วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

 2.  ส าหรับรายวชิาท่ีตอ้งการความเท่ียงตรงของขอ้มูลสูง เนน้การค านวณ การทดลอง จะน ามา

พฒันาเป็นเวบ็เพจไดย้าก เพราะถา้เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองการค านวณ การทดลอง ถา้น าเสนอใน

รูปแบบของเวบ็เพจจะไม่สามารถน าเสนอไดดี้เท่าท่ีควร เน่ืองจากวา่เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ี

เรียน เวบ็เพจจะไม่สามารถอธิบายหรือตอบค าถามผูเ้รียนรายบุคคลไดเ้หมือนเวลาครูอธิบาย จึงท า

ใหเ้วบ็เพจมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการค านวณหรือการทดลองท่ีมีความซบัซอ้น 
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ค าช้ีแจงเกีย่วกบัการใช้งานเวบ็เพจเพือ่การศึกษา รายวชิาคอมพวิเตอร์  
เร่ือง การใช้คอมพวิเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 
  เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัทางการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน สร้างเวบ็เพจโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 3 บทเรียน 
 

บทเรียนที่ เนือ้หา จ านวนคาบ 
1 การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 
2 การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 1 
3 การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 1 

รวม 3 
 
ประกอบดว้ย 
 1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  - แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)   20 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน  รวมเป็น 20 คะแนน  
  - แบบทดสอบก่อนเรียน (Posttest)  20 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน  รวมเป็น 20 คะแนน 
 2. เน้ือหาท่ีท าการสอนทั้งหมด 3 เร่ือง  

   1.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

    - แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน   5  ขอ้  ขอ้ละ 2 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

    - แบบฝึกหดัทา้ยบท  10  ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

   2.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

    - แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  5 ขอ้  ขอ้ละ 2 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

    - แบบฝึกหดัทา้ยบท   10 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

   3.  เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

    - แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน    5 ขอ้  ขอ้ละ 2 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

    - แบบฝึกหดัทา้ยบท  10 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

แผนการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวลาเรียน   50   นาท ี

 

สาระส าคัญ 

 สังคมในปัจจุบนั เป็นสังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร ยุคเทคโนโลยี เราจึงควรเรียนรู้วิธีการสืบคน้

ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ง 3.1 สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการหาขอ้มูลได ้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  อธิบายการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

  2.  เขา้ใจขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  3.  สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีเรียนได ้

        

สาระการเรียนรู้ 

  วธีิการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  ความสามารถในการคิด 

  - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

  - ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

  - กระบวนการปฏิบติั 

  - กระบวนการท างานกลุ่ม 

  - กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล 

 

  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  1. มีวนิยั 

  2. ใฝ่เรียนรู้ 

  3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

(วธีิสอนโดยเนน้กระบวนการ : กระบวนการปฏิบติั)     

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

  1.  ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้ซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัการ

คน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ และกิจกรรมท่ีจะปฏิบติัในคาบเรียนให้นกัเรียน

ทราบ 

ขั้นสอน 

  1.  ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

ในบทเรียนท่ี 1 

  2.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดและเพื่อ 

ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึน 

  3.  เม่ือนกัเรียนศึกษาเน้ือหาและท าแบบฝึกหดัเสร็จแลว้ ครูจะสุ่มนกัเรียนออกมาสรุปความรู้ท่ี

ไดจ้ากการศึกษาดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้ให้นกัเรียน

อภิปรายซกัถาม พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งนกัเรียน และครูผูส้อน 
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ข้ันสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และให้นกัเรียน

ท าแบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

การวดัผล การประเมินผล เคร่ืองมือ 

1. ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ ผา่นเกณฑ ์80 % แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

2. การท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน ถูกตอ้ง 80 % ข้ึนไป แบบทดสอบยอ่ย 

 

 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

  2.  หอ้งสมุดโรงเรียน 

  3.  หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 

 

บันทกึหลงัการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ครูแนะน าวธีิการใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ใน

การคน้หาขอ้มูล  หลงัจากแนะน าการใชเ้รียบร้อยแลว้ ครูให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากคู่มือการ

ใช้เวบ็เพจส าหรับนกัเรียน และเรียนบทเรียนท่ี 1 เม่ือนกัเรียนเรียนจบบทเรียนท่ี 1 แลว้นกัเรียน

จะต้องท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน ประจ าบทเรียนท่ี 1 เ ร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ใหน้กัเรียนกลบัไปทบทวนและท าความเขา้ใจเพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีเรียน 
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บันทกึหลงัการสอน 

ด้านความรู้ (K)  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ  (P) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปัญหาอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

    

    ลงช่ือ.................................................................ผูส้อน 

               (                                                          )  

                            ครู.................โรงเรียน...................................................... 

    วนัท่ี............เดือน...................................พ.ศ................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

แผนการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต เวลาเรียน   50  นาท ี

 

สาระส าคัญ 

 สังคมในปัจจุบนั เป็นสังคมยคุขอ้มูลข่าวสาร ยคุเทคโนโลย ีเราจึงควรเรียนรู้วธีิการสืบคน้

ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ง 3.1 ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. อธิบายการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตได ้

  2. เขา้ใจขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

  3. สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีเรียนได ้     

  

สาระการเรียนรู้ 

  วธีิการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตได ้

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  ความสามารถในการคิด 

  - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

  - ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

   - กระบวนการปฏิบติั 

   - กระบวนการท างานกลุ่ม 

  - กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล 

 

  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  1.  มีวนิยั 

  2.  ใฝ่เรียนรู้ 

  3.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

(วธีิสอนโดยเนน้กระบวนการ : กระบวนการปฏิบติั)     

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

  1.  ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต แลว้ซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบั

การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

  2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ และกิจกรรมท่ีจะปฏิบติัในคาบเรียนให้

นกัเรียนทราบ 

ขั้นสอน 

  1.  ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จากเวบ็เพจเพื่อการศึกษา 

ในบทเรียนท่ี 2 

  2.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดและเพื่อ 

ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เพิ่มมากข้ึน 

  3.  เม่ือนกัเรียนศึกษาเน้ือหาและท าแบบฝึกหดัเสร็จแลว้ ครูจะสุ่มนกัเรียนออกมาสรุป

ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต แลว้ให้

นกัเรียนอภิปรายซกัถาม พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งนกัเรียน และครูผูส้อน 
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ข้ันสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และให้นกัเรียนท า

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 

การวดัผล การประเมินผล เคร่ืองมือ 

1. ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ ผา่นเกณฑ ์80 % แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

2. การท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน ถูกตอ้ง 80 % ข้ึนไป แบบทดสอบยอ่ย 

 

 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

  2.  หอ้งสมุดโรงเรียน 

  3.  หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 

 

บันทกึหลงัการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ครูแนะน าวธีิการใชเ้วบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ใน

การคน้หาขอ้มูล  หลงัจากแนะน าการใชเ้รียบร้อยแลว้ ครูให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากคู่มือการ

ใช้เวบ็เพจส าหรับนกัเรียน และเรียนบทเรียนท่ี 2 เม่ือนกัเรียนเรียนจบบทเรียนท่ี 2 แลว้นกัเรียน

จะตอ้งท าแบบทดสอบหลงัเรียน ประจ าบทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ครูใหน้กัเรียนกลบัไปทบทวนและท าความเขา้ใจเพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีเรียน 
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บันทกึหลงัการสอน 

ด้านความรู้ (K)  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ  (P) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปัญหาอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

    ลงช่ือ.................................................................ผูส้อน 

               (                                                          )  

                             ครู............... โรงเรียน...................................................... 

    วนัท่ี............เดือน...................................พ.ศ............... 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

แผนการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม เวลาเรียน   50  นาท ี

 

สาระส าคัญ 

 สังคมในปัจจุบนั เป็นสังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร เราจึงควรเรียนรู้วิธีการสืบคน้ขอ้มูลท่ีท าให้

ไดข้อ้มูลต่างๆ มาอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการประหยดัเวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ง 3.1 ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอมได ้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. อธิบายการคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอมได ้

  2. เขา้ใจขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

  3. สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีเรียนได ้ 

        

สาระการเรียนรู้ 

  วธีิการคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  ความสามารถในการคิด 

   - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

   - ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

  - กระบวนการปฏิบติั 

  - กระบวนการท างานกลุ่ม 

  - กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล 

 

  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  1. มีวนิยั 

  2. ใฝ่เรียนรู้ 

  3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

(วธีิสอนโดยเนน้กระบวนการ : กระบวนการปฏิบติั)     

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

  1.  ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม แลว้ซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัการ

คน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

  2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ และกิจกรรมท่ีจะปฏิบติัในคาบเรียนให้

นกัเรียนทราบ 

ขั้นสอน 

  1.  ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม จากเวบ็เพจเพื่อการศึกษา ใน

บทเรียนท่ี 3 

  2.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดและเพื่อ 

ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม เพิ่มมากข้ึน 

  3.  เม่ือนกัเรียนศึกษาเน้ือหาและท าแบบฝึกหดัเสร็จแลว้ ครูจะสุ่มนกัเรียนออกมาสรุป

ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม แลว้ใหน้กั 

เรียนอภิปรายซกัถาม พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งนกัเรียน และครูผูส้อน 
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ข้ันสรุป 

  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม และให้นักเรียนท า

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

 

การวดัผลและประเมินผล 

การวดัผล การประเมินผล เคร่ืองมือ 

1. ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ ผา่นเกณฑ ์80 % แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

2. การท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน ถูกตอ้ง 80 % ข้ึนไป แบบทดสอบยอ่ย 

 

 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

  1.  เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

  2.  หอ้งสมุดโรงเรียน 

  3.  หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 

 

บันทกึหลงัการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ครูแนะน าวิธีการใช้เวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจาก

ซีดีรอม  หลังจากแนะน าการใช้เรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากคู่มือการใช้

ส าหรับนักเรียนและเรียนบทเรียนท่ี 3 เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนท่ี 3 แล้วนักเรียนจะตอ้งท า

แบบทดสอบหลงัเรียน ประจ าบทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ใหน้กัเรียนกลบัไปทบทวนและท าความเขา้ใจเพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีเรียน 
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บันทกึหลงัการสอน 

ด้านความรู้ (K)  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ  (P) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปัญหาอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

    ลงช่ือ.................................................................ผูส้อน 

               (                                                          )  

                            ครู.................. โรงเรียน...................................................... 

    วนัท่ี............เดือน...................................พ.ศ................ 
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ตัวอย่างเวบ็เพจเพือ่การศึกษารายวชิาคอมพวิเตอร์  
เร่ือง การใช้คอมพวิเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 
ช่ือเวบ็เพจ http://www.dekriandee.com  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  หนา้แรกเวบ็เพจ 

2.  หนา้เน้ือหา 

3.  หนา้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) 

4.  หนา้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) 

5.  หนา้แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

6.  หนา้แบบทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

7.  หนา้คะแนนผลการเรียน 
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1.  หนา้แรกเวบ็เพจ 

 
 

ขั้นตอนการใช้งานเวบ็เพจ http://www.dekriandee.com  

ขั้นตอนท่ี 1 : นกัเรียนตอ้ง Login เขา้ระบบก่อนท่ีจะใชง้านเวบ็เพจ โดยขอ User และ Password  ใน

การเขา้ใชง้านจากครูผูส้อน 

ขั้นตอนท่ี 2 : นกัเรียนจะตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ถึงสามารถดูเน้ือหาในบทเรียนได ้

ขั้นตอนท่ี 3 : ใหน้กัเรียนคลิกเน้ือหาบทเรียนทั้ง 3 เร่ือง เพื่อศึกษาเน้ือหาและท าแบบฝึกหดั แบบทด 

สอบยอ่ยในแต่ละบทเรียนให้ครบก่อน ถึงจะสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) ได ้

ขั้นตอนท่ี 4 : ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  

ขั้นตอนท่ี 5 : นกัเรียนสามารถคลิกดูคะแนนทั้งหมดได ้  
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2.  หนา้เน้ือหา  
 2.1  หนา้หลกัของเน้ือหา 
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 2.2  หนา้เน้ือหา : เร่ืองท่ี 1 การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ดา้นล่างของหน้าเวบ็เพจจะมีปุ่มให้คลิกท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย และมีปุ่มให้

คลิกดาวน์โหลดไฟลเ์น้ือหา 
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 2.3  หนา้เน้ือหา : เร่ืองท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 ดา้นล่างของหน้าเวบ็เพจจะมีปุ่มให้คลิกท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย และมีปุ่มให้

คลิกดาวน์โหลดไฟลเ์น้ือหา 

 

DPU



 117 

 2.4  หนา้เน้ือหา : เร่ืองท่ี 3 การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
 ดา้นล่างของหนา้จะมีปุ่มใหค้ลิกท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ย และมีปุ่มให้คลิกดาวน์
โหลดไฟลเ์น้ือหา 
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 2.5  หนา้เน้ือหา : บทเรียนเพิ่มเติม 1 
 ดา้นล่างของหนา้จะมีปุ่มใหค้ลิกดาวน์โหลดไฟลเ์น้ือหา 
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 2.6  หนา้เน้ือหา : บทเรียนเพิ่มเติม 2 
 ดา้นล่างของหนา้จะมีปุ่มใหค้ลิกดาวน์โหลดไฟลเ์น้ือหา 
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3.  หนา้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) 

 จ านวน 20 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน  

 
 

4.  หนา้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) 

 จ านวน 20 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน  
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5.  หนา้แบบฝึกหดั : ขอ้สอบเร่ืองละ 5 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

 5.1  แบบฝึกหดั เร่ืองท่ี 1 การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
 

 5.2  แบบฝึกหดั เร่ืองท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
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 5.3  แบบฝึกหดั เร่ืองท่ี 3 การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

 
 

6.  หนา้แบบทดสอบยอ่ยทา้ยบท : ขอ้สอบบทละ 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน 

 6.1  แบบทดสอบยอ่ย เร่ืองท่ี 1 การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 6.2  แบบทดสอบยอ่ย เร่ืองท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 
 

 6.3  แบบทดสอบยอ่ย เร่ืองท่ี 3 การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
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7.  หนา้คะแนนผลการเรียน 
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ภาคผนวก  ข 
ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์  
เร่ือง การใช้คอมพวิเตอร์ในการในการค้นหาข้อมูล 

จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวเท่าน้ัน ข้อสอบมี 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
****************************************************************************** 
1.  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประมวลผลมีก่ีชนิด 
 ก.  2 ชนิด    ข.  3 ชนิด 
 ค.  4 ชนิด    ง.  5 ชนิด 
2.  ถา้คน้หาค าวา่ ฟุตบอล* แลว้มีเคร่ืองหมายดอกจนัต่อทา้ยประโยค หมายความวา่อยา่งไร 
 ก.  ผลการคน้หาจะตอ้งไม่มีค  าวา่ ฟุตบอล 
 ข.  ค าวา่ ฟุตบอล จะตอ้งข้ึนตน้ประโยคเสมอ 
 ค.  ค าวา่ ฟุตบอล จะตอ้งต่อทา้ยประโยคเสมอ 
 ง.  ประโยคอ่ืนๆ จะอยูด่า้นหนา้หรือดา้นหลงัของค าคน้หาก็ได ้  

3.   ถา้ตอ้งการคดัลอกขอ้มูลบางส่วนของเวบ็เพจไวใ้ชง้าน ตอ้งใชค้  าสั่งใดในการคดัลอก 
   ก.  Paste   ข.  Cut 
   ค.  Print  ง.  Copy 
4.  เวบ็ไซตท่ี์ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูล มีช่ือเรียกวา่อะไร 
  ก.  www    ข.  www.mthai.com 
  ค.  E-mail    ง.  Search Engine 
5.  อินเตอร์เน็ต หมายถึงขอ้ใด 
  ก.  ช่ือเรียกกลุ่มของคอมพิวเตอร์ท่ีต่อเขา้กบัอินเตอร์เน็ต 
 ข.  การส่งสัญญาณเพื่อส่ือสารกนับนอินเตอร์เน็ต 
 ค.  การน าเครือข่ายหลายเครือข่ายมาเช่ือมโยงกนัทัว่โลก 
 ง.  การคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ บนโลกอินเตอร์เน็ต 
6.  สมบตัรตอ้งการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่จ  าไม่ไดว้า่ Save ไวท่ี้ไดร์ฟอะไร สมบตัร
จะตอ้งท าอยา่งไร 
 ก.  คน้หาขอ้มูลทีละไดร์ฟ 
 ข.  พิมพช่ื์อไฟลใ์นช่องคน้หา 
 ค.  ท าใหม่เพราะคิดวา่หาไม่เจอแน่ๆ   
 ง.  ยกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปใหร้้านช่วยคน้หาให้ 
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7.  Floppy Disk คืออะไร 
 ก.  แผน่บนัทึกขอ้มูล ใชเ้ก็บขอ้มูลตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียง 
 ข.  เคร่ืองส่งแฟกซ์ ท่ีใชส้ าหรับส่งเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ระหวา่งกนั 
 ค.  เคร่ืองไลดแ์ผน่ ซีดีรอม ท่ีติดตั้งอยูใ่นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
 ง.  โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการประมวลผลขอ้มูลทัว่ไป  
8.  เครือข่าย หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์     
 ข.  กลุ่มของคอมพิวเตอร์ 
 ค.  กลุ่มคนขนาดใหญ่ท่ีน าคอมพิวเตอร์มารวมกนั  
 ง.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเหมือนใยแมงมุม 
 9. ขอ้ใดคือความหมายของ Web Page 
 ก.  หนา้แรกของเอกสาร     

ข.  หนา้หลกัของเวบ็เพจ 
 ค.  เอกสารแต่ละหนา้     

ง.  แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร 
10.  ใครใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ก.  แนนชอบเล่น Facebook กบัเพื่อนๆ ท่ีอยูต่่างโรงเรียน 
 ข.  ณฐัเขา้เวบ็ไซต ์Google เพื่อคน้หาช่ือดาราท่ีชอบ 
 ค.  นิดชอบเล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่เลิกเรียนจนเชา้ทุกวนั 
 ง.  นุ่นชอบดูซีรียเ์กาหลีบนเวบ็ไซต ์MThai.com 
11.  การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างจากการคน้หาขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตอยา่งไร 
 ก.  การคน้หาขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์ไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต 
 ข.  การคน้หาขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์ท าไดเ้ร็วกวา่การคน้หาขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
 ค.  การคน้หาขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์สามารถคน้หาขอ้มูลไดล้ะเอียดกวา่บนอินเตอร์เน็ต 
 ง.  ไม่แตกต่างกนั เพราะสามารถคน้หาขอ้มูลไดร้วดเร็วและคน้หาขอ้มูลไดล้ะเอียดเท่ากนั 
12.  สารสนเทศ หมายถึงอะไร 
 ก.  ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลหรือวิเคราะห์มาแลว้  
 ข.  ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดป้ระมวลผลและน ามาใชเ้ลย  
 ค.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลโดยไม่ผา่นการคดักรอง  
 ง.  ขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลโดยตรง 
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13.  การคน้หาขอ้มูลในซีดีรอม จะตอ้งคน้หาจากท่ีใด 
 ก.  My Picture     ข.  My Document 
 ค.  My Disc     ง.  Drive D  
14.  ขอ้ใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการจดัเก็บขอ้มูล 
 ก.  Harddisk     ข.  CD/DVD 
 ค.  CPU      ง.  Flash Drive 
15.  ถา้ตอ้งการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต จะตอ้งเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตอ์ะไร 
 ก.  www.mthai.com    ข.  www.hotmail.com 
 ค.  www.dek-d.com    ง.  www.google.co.th  
16. ขอ้ใดเรียงล าดบัความจุจากมากไปหาน้อยไดถู้กตอ้ง 
 ก.  DVD-CD-Hard Disk    ข.  CD-DVD-Hard Disk 
 ค.  Hard Disk-DVD-CD    ง.  DVD-Hard Disk-CD 
17.  รูปของ ณเดชณ์ ถือเป็นขอ้มูลประเภทใด 
 ก.  ขอ้มูลตวัเลข     ข.  ขอ้มูลภาพ 
 ค.  ขอ้มูลตวัอกัษร    ง.  ขอ้มูลอ่ืนๆ 
18.  Internet Explorer มีช่ือยอ่วา่อะไร 
 ก.  XP      ข.  IE 
 ค.  FF      ง.  ICQ 
19.  CD-ROM ยอ่มาจากอะไร 
 ก.  Compact Disc Read    ข.  Compact Disc Read Only Memory 
 ค.  Center Disc Read Only Memory  ง.  Control Disc Read Only Memory 
20.  ขอ้ใดคือหน่วยความจ าแบบแฟลช 
 ก.  Tape      ข.  Flash Drive 
 ค.  CD-ROM     ง.  DVD 
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ตารางที่ 1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อที ่
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
6 +1 0  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
7  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
8  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
9 +1  +1  0 2 0.7 ใชไ้ด ้
10 0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
11  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
12  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
13  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
14  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
15  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
16  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
17  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
18  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
19  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
20  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
21  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
22  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
23  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
24  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
25  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
26  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC ความหมาย 
1 2 3 

27 +1  +1  0 2 0.7 ใชไ้ด ้
28 0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
29 +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
30 +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบบั 0.90 ใช้ได้ 

 

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.90 
หมายความวา่ ขอ้สอบมีความเท่ียงตรงดีมาก 
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ตารางที ่2 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามตารางของ จุง เตย ์ฟาน 

ข้อที ่ PH PL p r 
1 13 10 0.77 0.20 
2 11 7 0.60 0.27 
3 13 10 0.77 0.20 
4 6 3 0.30 0.20 
5 12 8 0.67 0.27 
6 11 7 0.60 0.27 
7 12 8 0.67 0.27 
8 13 8 0.70 0.33 
9 8 3 0.37 0.33 
10 10 5 0.50 0.33 
11 11 7 0.60 0.27 
12 14 9 0.77 0.33 
13 13 6 0.63 0.47 
14 12 7 0.63 0.33 
15 9 5 0.47 0.27 
16 11 7 0.60 0.27 
17 13 8 0.70 0.33 
18 13 9 0.73 0.27 
19 10 3 0.43 0.47 
20 13 4 0.57 0.60 

ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบบั 0.60 0.31 

 
ค่าความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.60 หมายความวา่ ขอ้สอบมีความยากง่ายปานกลาง  
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากบั 0.31 หมายความวา่ ขอ้สอบมีอ านาจจ าแนกอยูใ่นระดบัดี 
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ตารางที่ 3 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

ข้อ จ านวนผู้ท าถูก (X) (X2) p q pq 
1 23 529 0.77 0.23 0.18 
2 18 324 0.60 0.40 0.24 
3 23 529 0.77 0.23 0.18 
4 9 81 0.30 0.70 0.21 
5 20 400 0.67 0.33 0.22 
6 18 324 0.60 0.40 0.24 
7 20 400 0.67 0.33 0.22 
8 21 441 0.70 0.30 0.21 
9 11 121 0.37 0.63 0.23 
10 15 225 0.50 0.50 0.25 
11 18 324 0.60 0.40 0.24 
12 23 529 0.77 0.23 0.18 
13 19 361 0.63 0.37 0.23 
14 19 361 0.63 0.37 0.23 
15 14 196 0.47 0.53 0.25 
16 18 324 0.60 0.40 0.24 
17 21 441 0.70 0.30 0.21 
18 22 484 0.73 0.27 0.20 
19 13 169 0.43 0.57 0.25 
20 17 289 0.57 0.43 0.25 
รวม 362 6,852 12.07 7.93 4.45 

 
ค่าความเช่ือมัน่ (KR-20) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เท่ากบั 0.99  
หมายความวา่ มีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบสูงมาก 
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 การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อ
การศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ตามสูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson 

 

     = 4.45 ,              = 362 ,               = 6,852 ,        
   =   82.80  

 

จากสูตร            
 

   
  

   

  
   

     
  

    
   

    

     
  

      (1.05) (0.95)        

      0.99 
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ตารางที่ 4 คะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ก่อน
และหลงัเรียน เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  

คนที่ ก่อนเรียน (20) หลงัเรียน (20) D D2 

1 13 17 4 16 
2 15 18 3 9 
3 14 17 3 9 
4 15 18 3 9 
5 13 18 5 25 
6 15 19 4 16 
7 14 17 3 9 
8 15 17 2 4 
9 15 18 3 9 

10 14 18 4 16 
11 15 19 4 16 
12 13 17 4 16 
13 16 19 3 9 
14 14 19 5 25 
15 15 20 5 25 
16 12 19 7 49 
17 14 19 5 25 
18 14 17 3 9 
19 11 16 5 25 
20 14 19 5 25 
21 14 17 3 9 
22 15 20 5 25 
23 15 17 2 4 
24 14 19 5 25 
25 15 19 4 16 
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คนที่ ก่อนเรียน (20) หลงัเรียน (20) D D2 
26 14 19 5 25 
27 15 18 3 9 
28 16 18 2 4 
29 13 18 5 25 
30 12 17 5 25 
รวม 424 543 119 513 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์

ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติ Dependent Samples  t-test ทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ใน

การคน้หาขอ้มูล ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ก่อนเรียน (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2540 : 165) 

 จากสูตร       

 
    -     

 - 

                     

     
   

               

    

 

 

     
   

 
             

  

          

 
     

   

 
     

  

 

 
         

   

      
          

    
      18.27 
t(.01 , df = 29)  = 2.756     
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 5 ค่า X และค่า X2  ของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

คนที่ ก่อนเรียน (X) (X2) 

1 13 169 
2 15 225 
3 14 196 
4 15 225 
5 13 169 
6 15 225 
7 14 196 
8 15 225 
9 15 225 

10 14 196 
11 15 225 
12 13 169 
13 16 256 
14 14 196 
15 15 225 
16 12 144 
17 14 196 
18 14 196 
19 11 121 
20 14 196 
21 14 196 
22 15 225 
23 15 225 
24 14 196 
25 15 225 
26 14 196 
27 15 225 
28 16 256 
29 13 169 
30 12 144 
รวม 424 6,032 

DPU



 140 

 ค่าเฉล่ีย (x  ) ของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ก่อนเรียน เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 จากสูตร      

  

 
 

 
        

   

  
 

 
                  

 ค่าเฉล่ีย (x  ) เท่ากบั 14.13 
 
 
 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเวบ็เพจเพื่อ
การศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 จากสูตร             
          

      
 

 

     
                

        
 

 

     
               

      
 

 

     
     

   
 

 
           

 
                   1.17 

  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.17 
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ตารางที่ 6 ค่า X และค่า X2  ของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียน เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

คนที่ หลงัเรียน (X) (X2) 

1 17 289 
2 18 324 
3 17 289 
4 18 324 
5 18 324 
6 19 361 
7 17 289 
8 17 289 
9 18 324 

10 18 324 
11 19 361 
12 17 289 
13 19 361 
14 19 361 
15 20 400 
16 19 361 
17 19 361 
18 17 289 
19 16 256 
20 19 361 
21 17 289 
22 20 400 
23 17 289 
24 19 361 
25 19 361 
26 19 361 
27 18 324 
28 18 324 
29 18 324 
30 17 289 
รวม 543 9,859 
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 ค่าเฉล่ีย (x  ) ของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์หลังเรียน  เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 จากสูตร                 

  

 
 

 

      
   

  
 

 
      18.10 

 ค่าเฉล่ีย (x  ) เท่ากบั 14.13 
  

 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเวบ็เพจเพื่อ
การศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียน  เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 จากสูตร              
          

      
 

 

      
                

        
 

 

      
               

      
 

 

      
   

   
 

 
           
 
        1.02 

 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.02 
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้วดัประสิทธิภาพของเวบ็เพจ 
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แบบทดสอบย่อยที ่1 เร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวเท่าน้ัน ข้อสอบมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

****************************************************************************** 
1.  มีนาตอ้งการคน้หาไฟลท่ี์มีช่ือวา่ "พระอภยัมณี" ท่ีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีนาจะตอ้งท า
อยา่งไร 
 ก.  เปิด My Computer แลว้พิมพค์  าวา่ พระอภยัมณี ในช่อง Search แลว้กดคน้หา 
 ข.  ไล่หาไฟลที์ละโฟลเดอร์ จนกวา่จะไดข้อ้มูลครบตามท่ีตอ้งการคน้หา 
 ค.  กด Start พิมพค์  าวา่ พระอภยัมณี ตรงช่อง Search แลว้กดคน้หา 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
2.  icon ท่ีจดัเก็บไดรฟ์ซี (C:) ไดรฟ์ดี (D:) และไดรฟ์อ่ืนๆ มีช่ือวา่อะไร 
 ก.  My Computer      
 ข.  My Pictures  
 ค.  My Music      
 ง.  My Videos 
3.  ค าส าคญัท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูล มีช่ือเรียกวา่อะไร 
 ก.  Adwords      
 ข.  Keywords 
 ค.  Microsoft Word     
 ง.  MS Word 
4.  ถา้นกัเรียนตอ้งการคน้หาไฟลท่ี์มีนามสกุล.docx นกัเรียนจะตอ้งคน้หาดว้ยวธีิไหน 
 ก.  พิมพค์  าวา่ นามสกุล.docx ในช่อง Search 
 ข.  เขา้ไดรฟ์ซี ไดรฟ์ดี แลว้ไล่นบัทีละไฟล ์
 ค.  พิมพ ์.docx ในช่อง Search 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
5.  ถา้นกัเรียนตอ้งการดูขอ้มูลท่ีคน้หามาไดใ้นแบบท่ีมองเห็นเป็นรูปภาพอยูข่า้งในไฟลเดอร์ จะท า
อยา่งไร 
 ก.  ไปท่ี Tools bar เลือกมุมมอง View ใหเ้ป็นแบบ Thumbnails 
 ข.  ซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีมีโฟลเดอร์แบบมีภาพอยูข่า้งใน 
 ค.  Zoom หนา้จอใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน 
 ง.  ตกแต่งโฟลเดอร์ใหเ้ด่น 
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6.  เม่ือคน้หาไฟลข์อ้มูลเจอแลว้ ตอ้งการจะดูรายละเอียดของไฟล ์จะตอ้งท าอยา่งไร 
 ก.  ดบัเบิ้ลคลิกท่ีไฟลข์อ้มูล แลว้ดูเน้ือหาท่ีอยูข่า้งใน 
 ข.  ไปท่ี Tools bar เลือกมุมมอง View ใหเ้ป็นแบบ Tiles 
 ค.  ไปท่ี Tools bar เลือกมุมมอง View ใหเ้ป็นแบบ Details 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
7.  “คลิก  My Computer  แลว้ดบัเบิลคลิกท่ี  ไดร์ฟดี  จากนั้นเลือกไฟลห์รือโฟลเ์ดอร์ท่ีตอ้งการ”  
เป็นการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งใด 
 ก.  อินเตอร์เน็ต      
 ข.  คอมพิวเตอร์ 
 ค.  ซีดีรอม      
 ง.  แฟลชไดรฟ์ 
8.  ขอ้ใดเป็นการคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  สมชายพิมพช่ื์อขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาในช่อง Search แลว้กด คน้หาขอ้มูล 
 ข.  สมหญิงเขา้ไปท่ีไดร์ฟซี เพื่อคน้หาไฟลง์านท่ีตนเองเคยบนัทึกไวใ้นไดร์ฟดี 
 ค.  สมใจคน้หาภาพท่ีเก็บไวใ้น My Pictures โดยกด Start และพิมพช่ื์อภาพในช่องคน้หา
  ไฟล ์
 ง.  สมคิดคน้หาไฟลง์านท่ีเคยเก็บไวท่ี้ไดร์ฟดี โดยเขา้ไปท่ีไดร์ฟดีและพิมพช่ื์อไฟล์ในช่อง 
  Search 
9.  นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์จากการคน้หาขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ก.  ช่วยใหค้อมพิวเตอร์ท างานไดร้วดเร็วข้ึน  
 ข.  ท าใหไ้ดไ้ฟลข์อ้มูลท่ีตอ้งการ 
 ค.  เป็นการเช็ควา่ขอ้มูลยงัอยูค่รบ    
 ง.  สามารถน าขอ้มูลท่ีคน้เจอไปใชง้านต่อได ้
10.  ใครควรเลือกใชค้  าสั่ง Search  
 ก.  ทิพยต์อ้งการปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ข.  เทิดตอ้งการใส่รหสัไม่ใหผู้อ่ื้นมาใชง้าน 
 ค.  ไทดต์อ้งการเปิดเอกสารท่ีเคยเปิดท างานแลว้ 
 ง.  ทิดตอ้งการคน้หา File ขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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แบบฝึกหัดที ่1 เร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จงเลอืกค าตอบทีต่รงกบัภาพเพยีงค าตอบเดียวเท่าน้ัน แบบฝึกหัดมี 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

****************************************************************************** 

ภาพท่ี 1 

 

 
o PC 
o Labtob 
o Personal Computer 

 

ภาพท่ี 2 

 

 
o Search 
o Shut Down 
o Start Window 

 

ภาพท่ี 3 

 

 
o Folder 
o Desktop 
o Window Explorer 

 

ภาพท่ี 4 

 

 
o คน้หาขอ้มูล 
o เพิ่มขอ้มูล 
o ลบขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 5 

 

 
o Folder 
o Accessories 
o Window Explorer 
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ตารางที่ 1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบยอ่ยท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
 

ข้อที ่
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
6  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
7  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
8  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
9  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
10  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
11 0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
12  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
13  +1  0  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
14  0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
15  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบบั 0.93 ใช้ได้ 

 
ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เฉล่ียรวมทั้งฉบบั 0.93  
หมายความวา่ ขอ้สอบมีความเท่ียงตรงดีมาก 
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ตารางที่ 2 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 1 เร่ือง การคน้หา
ขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามตารางของ จุง เตย ์ฟาน 
 

ข้อที ่ PH PL p r 
1 6 3 0.30 0.20 
2 7 3 0.33 0.27 
3 7 3 0.33 0.27 
4 6 2 0.27 0.27 
5 7 4 0.37 0.20 
6 6 3 0.30 0.20 
7 7 3 0.33 0.27 
8 7 3 0.33 0.27 
9 7 2 0.30 0.33 
10 8 4 0.40 0.27 

ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบบั 0.33 0.25 

 
ค่าความยากง่าย (p) เฉล่ีย เท่ากบั 0.33 หมายความวา่ ขอ้สอบค่อนขา้งยาก 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เฉล่ีย เท่ากบั 0.25 หมายความวา่ ขอ้สอบมีอ านาจจ าแนกในระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 3 ค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
 

ข้อที ่ จ านวนผู้ท าถูก (X) (X2) p q pq 

1 9 81 0.30 0.70 0.21 
2 10 100 0.33 0.67 0.22 
3 10 100 0.33 0.67 0.22 
4 8 64 0.27 0.73 0.20 
5 11 121 0.37 0.63 0.23 
6 9 81 0.30 0.70 0.21 
7 10 100 0.33 0.67 0.22 
8 10 100 0.33 0.67 0.22 
9 9 81 0.30 0.70 0.21 
10 12 144 0.40 0.60 0.24 
รวม 98 972 3.27 6.73 2.19 

 
ค่าความเช่ือมัน่ (KR-20) ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 1 เท่ากบั 1.00  
หมายความวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบสูงมาก 

 
การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

     = 2.19 ,             = 98 ,            = 972,              
   = 21.73 

 

 จากสูตร            
 

   
   

   

  
   

      
  

    
   

    

     
  

        (1.11) (0.90) 

       1.00 

 

DPU



 150 

แบบทดสอบย่อยที ่2 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวเท่าน้ัน ข้อสอบมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

****************************************************************************** 
1.  สมพรตอ้งการคน้หาประวติัของสุนทรภู่ แต่ไปห้องสมุดไม่ได ้สมพรจะตอ้งท าหาขอ้มูลดว้ยวิธี
ไหนถึงจะไดข้อ้มูลครบถว้นและเร็วท่ีสุด 
 ก.  คน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 ข.  ไปซ้ือหนงัสือประวติัสุนทรภู่ 
 ค.  รอลอกขอ้มูลจากเพื่อน 
 ง.  โทรถามคุณแม่ 
2.  ISP ยอ่มาจากอะไร 
 ก.  Internet Service Performance    
 ข.  Internet Service Provider 
 ค.  Internet Service Protocol     
 ง.  Internet Software Protocol 

3.  ถา้ใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองชา้งไทย แหล่งขอ้มูลใดน่าจะใหข้อ้มูลไดห้ลากหลายและ
สะดวกท่ีสุด 
   ก.  หนงัสือพิมพ ์   
   ข.  หอ้งสมุด 
   ค.  อินเตอร์เน็ต   
   ง.  หนงัสือเรียน 
4.  นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์ 
เน็ต 
   ก.  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมีมากมายใหสื้บคน้  
   ข.  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมีทั้งขอ้มูลท่ีดีและไม่ดี 
   ค.  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตส่วนมากไม่ค่อยมีความน่าเช่ือถือ   
  ง.  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมกัจะมีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  
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5.  มานะบอกใหม้านีคน้หาขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตผา่นเบราวเ์ซอร์ มานีจะตอ้งท าอยา่งไร 
 ก.  ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon My Computer   
 ข.  ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon Internet Explorer 
 ค.  ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon Paint    
 ง.  ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon Windows Live Mail 
6.  การใชเ้คร่ืองหมาย " " คลุมขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หาบนอินเตอร์เน็ต หมายความวา่อยา่งไร 
 ก.  เพื่อตอ้งการใหผ้ลการคน้หามีวลีท่ีตอ้งการปรากฏอยู ่
 ข.  ใส่เขา้ไปเฉยๆ ไม่ไดมี้ความหมายอะไร 
 ค.  เพื่อคน้หาค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย " " 
 ง.  ขอ้ ก และ ค ถูกตอ้ง  
7.  ถา้ตอ้งการบนัทึกภาพท่ีอยูบ่นเวบ็ไซตล์งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะตอ้งท าอยา่งไร 
 ก.  Capture หนา้จอท่ีมีภาพท่ีตอ้งการ 
 ข.  คลิกขวาตรงภาพ แลว้เลือก Email Image... 
 ค.  คลิกขวาตรงภาพ แลว้เลือก Save Link As... 
 ง.  คลิกขวาตรงภาพ แลว้เลือก Save Image As... 
8.  โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับคน้หาขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต คือโปรแกรมใด 
 ก. Internet Explorer    
 ข. Word 
 ค. Excel      
 ง. Line 
9.  ถา้นกัเรียนตอ้งการคน้หาไฟลภ์าพท่ีมีขนาด 1024*768 Pixel นกัเรียนจะตอ้งท าอยา่งไร 
 ก.  พิมพช่ื์อไฟลภ์าพแลว้กดคน้หาไดเ้ลย 
 ข.  พิมพช่ื์อไฟลภ์าพแลว้ตามดว้ย 1024*768 Pixel 
 ค.  พิมพช่ื์อไฟลภ์าพ กดเคร่ืองมือคน้หาและเลือกขนาดภาพ  
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
10.  การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ถา้ตอ้งการยอ้นกลบัไปดูขอ้มูลท่ีเพิ่งสืบคน้ไป  ควรกดปุ่มใด 

  ก. Open  
  ข. Search     
  ค. Close Tab  
  ง. Back  
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แบบฝึกหัดที ่2 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต 
จงเลอืกค าตอบทีต่รงกบัภาพเพยีงค าตอบเดียวเท่าน้ัน แบบฝึกหัดมี 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

****************************************************************************** 

ภาพท่ี 1 

 

 
o IE 
o Internet Explorer 
o ถูกทุกขอ้ 

 

ภาพท่ี 2 

 

 
o เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
o บราวเซอร์ 
o ไอ เอส พี 

 

ภาพท่ี 3 

 

 
o เวบ็ไซตท่ี์ใชสื้บคน้ 
o เวบ็ไซตข์ายของ 
o เวบ็ไซตดู์ทีวี 

 

ภาพท่ี 4 

 

 
o URL 
o ULR 
o LUR 

 

ภาพท่ี 5 

 

 
o Domain 
o ISP 
o Browser 
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ตารางที่ 4 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบยอ่ยท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ข้อที ่
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
2  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
3  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
4  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
5  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
6  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
7  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
8  +1  +1  0 2 0.7 ใชไ้ด ้
9  +1  +1  +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
10  +1  0  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
11 0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
12  +1  0   +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
13  0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
14  +1  0  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
15 0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบบั 0.84 ใช้ได้ 

 

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เฉล่ียรวมทั้งฉบบั 0.84  
หมายความวา่ ขอ้สอบมีความเท่ียงตรงดีมาก 
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ตารางที่ 5 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 2 เร่ือง การคน้หา
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามตารางของ จุง เตย ์ฟาน 
 

ข้อที่ PH PL p r 
1 7 2 0.30 0.33 
2 6 2 0.27 0.27 
3 7 4 0.37 0.20 
4 7 3 0.33 0.27 
5 8 4 0.40 0.27 
6 7 3 0.33 0.27 
7 7 2 0.30 0.33 
8 7 4 0.37 0.20 
9 8 3 0.37 0.33 

10 6 3 0.30 0.20 
ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบับ 0.33 0.27 

 
ค่าความยากง่าย (p) เฉล่ีย เท่ากบั 0.33 หมายความวา่ ขอ้สอบค่อนขา้งยาก 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เฉล่ีย เท่ากบั 0.27 หมายความวา่ ขอ้สอบมีอ านาจจ าแนกในระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่6 ค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
 

ข้อที ่ จ านวนผู้ท าถูก (X) (X2) p q pq 

1 9 81 0.30 0.70 0.21 

2 8 64 0.27 0.73 0.20 

3 11 121 0.37 0.63 0.23 

4 10 100 0.33 0.67 0.22 

5 12 144 0.40 0.60 0.24 

6 10 100 0.33 0.67 0.22 

7 9 81 0.30 0.70 0.21 

8 11 121 0.37 0.63 0.23 

9 11 121 0.37 0.63 0.23 

10 9 81 0.30 0.70 0.21 
รวม 100 1014 3.37 6.63 2.21 

 

ค่าความเช่ือมัน่ (KR-20) ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 2 เท่ากบั 1.00  
หมายความวา่ มีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบสูงมาก 
 

การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบย่อยท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

     = 2.21 ,             = 100 ,            = 1,014 ,           
   = 22.69 

จากสูตร       
 

   
   

   

  
   

     
  

    
   

    

     
  

      (1.11) (0.90) 

      1.00 
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แบบทดสอบย่อยที ่3 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวเท่าน้ัน ข้อสอบมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

****************************************************************************** 
1.  ซีดีรอม มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  เป็นแผน่สีเหล่ียมสีด า ตรงกลางมีรูหุม้ดว้ยอะลูมิเนียมสีเงิน 
 ข.  เป็นแผน่สีเหล่ียมสีขาว เคลือบดว้ยอลูมิเนียม ตรงกลางไม่มีรู 
 ค.  เป็นแผน่พลาสติกท่ีมีรูปร่าง กลม แบน ไม่ไดเ้คลือบอลูมิเนียม ตรงกลางไม่มีรู 
 ง.  เป็นแผน่พลาสติกท่ีมีรูปร่าง กลม แบน เคลือบดว้ยอลูมิเนียม ตรงกลางมีรู 
2.  CD-ROM Drive หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  ช่องใส่แผน่ CD-ROM      
 ข.  แผน่ CD-ROM อีกประเภทหน่ึง 
 ค.  แผน่ CD-ROM ท่ีสามารถบรรจุขอ้มูลไดจ้  านวนมาก   
 ง.  แผน่ CD-ROM ท่ีมีขนาดเล็ก 
3. ขอ้ใดต่อไปน้ีเรียงล าดบัขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลจาก ซีดีรอม ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
 ก. ใส่แผน่ ซีดีรอม ลงในเคร่ืองขบัดิสก ์--> คลิก Start --> ดบัเบิ้ลคลิกท่ี My Computer 
       --> ดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่ือแผน่ ซีดีรอม -->เลือกขอ้มูล 
 ข. คลิก Start --> ดบัเบิ้ลคลิกท่ี My Computer --> ใส่แผน่ ซีดีรอม ลงในเคร่ืองขบัดิสก ์ 
                   --> ดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่ือแผน่ ซีดีรอม -->เลือกขอ้มูล 
 ค. คลิก Start --> ใส่แผน่ ซีดีรอม ลงในเคร่ืองขบัดิสก ์--> ดบัเบิ้ลคลิกท่ี My Computer  
                  --> ดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่ือแผน่ ซีดีรอม -->เลือกขอ้มูล 
 ง. ดบัเบิ้ลคลิกท่ี My Computer --> ใส่แผน่ ซีดีรอม ลงในเคร่ืองขบัดิสก ์--> คลิก Start  
                 --> ดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่ือแผน่ ซีดีรอม -->เลือกขอ้มูล 
4.  นกัเรียนสามารถแกไ้ขช่ือไฟลท่ี์อยูใ่น ซีดีรอม ไดห้รือไม่ 
 ก.  ได ้เพราะวา่ใน My Computer ยงัท าการแกไ้ขไดเ้ลย 
 ข.  ได ้เพราะก็คงจะเหมือนการแกไ้ขช่ือไฟลท์ัว่ๆ ไป 
 ค.  ไม่ได ้เพราะวา่ขอ้มูลใน ซีดีรอม ไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ง.  ไม่ได ้เพราะวา่ถา้แกไ้ขแลว้จะท าใหโ้ดนไวรัส 
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5.  นกัเรียนคนใดท่ีปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ดากานดาน าแผน่ ซีดีรอม ไปแช่แขง็ เพราะมีคนบอกวา่จะท าใหข้อ้มูลไม่หาย 
 ข.  กรน าแผน่ ซีดีรอม เก็บเขา้กล่องเก็บซีดีรอมทนัทีเม่ือท าการคน้หาขอ้มูลเสร็จ 
 ค.  กญัทิมาใส่แผน่ ซีดีรอม คา้งไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพราะจะตอ้งใชง้านอีก 
 ง.  กรวกิาจะน าแผน่ ซีดีรอม ไปลา้งท าความสะอาดทุกคร้ังหลงัจากใชง้านเสร็จ 
6.  “คลิก  My Computer  แลว้ดบัเบิลคลิกท่ี  My Disc  จากนั้นเลือกไฟลห์รือโฟลเ์ดอร์ท่ีตอ้งการ” 
เป็นการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งใด 
 ก.  ซีดีรอม      
 ข.  คอมพิวเตอร์ 
 ค.  อินเตอร์เน็ต      
 ง.  แฟลชไดรฟ์ 
7.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการส ารองขอ้มูลไวท่ี้แผน่ ซีดีรอม 
 ก.  เพื่อป้องกนัขอ้มูลท่ีอาจศูนยห์ายได ้
 ข.  เพื่อป้องกนัไวรัสจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ค.  เพื่อไม่ใหแ้ผน่ซีดีรอมเหลือพื้นท่ีวา่ง 
 ง.  เพื่อการใชง้านท่ีสะดวก และยงัพกพาง่าย 
8.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลในแผน่ ซีดีรอม 
 ก.  แผน่ซีดีรอมสามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้ายกวา่แฟลตไดร์ฟ 
 ข.  แผน่ซีดีรอมสามารถคน้หาขอ้มูลไดเ้ร็วกวา่ส่ือบนัทึกอ่ืนๆ 
 ค.  ขอ้มูลท่ีคน้หาไดจ้ากแผน่ซีดีรอมจะไม่มีไวรัส 
 ง.  ขอ้มูลท่ีคน้หาไดจ้ากซีดีรอมสามารถแกไ้ขได ้
9.  เม่ือนกัเรียนพบไฟลง์านท่ีตอ้งการแลว้ แต่ตอ้งการคดัลอกไฟลง์านไปเก็บไวอี้กท่ีหน่ึง นกัเรียน
จะตอ้งใชค้  าสั่งใดในการคดัลอกไฟล ์
 ก.  CTRL+C      
 ข.  CTRL+V 
 ค.  CTRL+S      
 ง.  CTRL+P 
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10.  ขอ้ใดไม่ใช่การคน้หาขอ้มูลในแผน่ ซีดีรอม ท่ีถูกตอ้ง 
 ก.  มี Key World ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะท าการคน้หา 
 ข.  เลือกไดร์ฟดี แลว้ค่อยท าการคน้หาไฟล ์
 ค.  ไล่คน้หาไปเร่ือยๆ จนกวา่จะเจอ 
 ง.  จ าช่ือไฟลท่ี์จะคน้หาได ้
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แบบฝึกหัดที ่3 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม 
จงเลอืกค าตอบทีต่รงกบัภาพเพยีงค าตอบเดียวเท่าน้ัน แบบฝึกหัดมี 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

****************************************************************************** 

ภาพท่ี 1 

 

 
o ดีวดีี รอม 
o ซีดี รอม 
o ดิสกเ์ก็ต 

 

ภาพท่ี 2 

 

 
o อุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
o อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
o อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ 

 

ภาพท่ี 3 

 

 
o Hard disk 
o Drive CD-rom 
o CD-rom Drive 

 

ภาพท่ี 4 

 

 
o Icon Folder 
o Icon CD-rom Drive 
o Icon Floppy Disk 

 

ภาพท่ี 5 

 

 
o ดีวดีี รอม 
o ซีดี รอม 
o ดิสกเ์ก็ต 
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ตารางที่ 7 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบยอ่ยท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ข้อที ่
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
2  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
3  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
4  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
5  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1  +1  0 2 0.7 ใชไ้ด ้
7  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
8  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
9  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
10  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
11  +1  +1  +1 3 1 ใชไ้ด ้
12 +1  +1 0 2 0.7 ใชไ้ด ้
13 0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
14 0  +1  +1 2 0.7 ใชไ้ด ้
15 +1  +1  0 2 0.7 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบบั 0.89 ใช้ได้ 

 
ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เฉล่ียรวมทั้งฉบบั 0.89  
หมายความวา่ ขอ้สอบมีความเท่ียงตรงดีมาก 
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ตารางที่ 8 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 3 เร่ือง การคน้หา
ขอ้มูลจากซีดีรอม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามตารางของ จุง เตย ์ฟาน 
 

ข้อที่ PH PL p r 
1 7 3 0.33 0.27 
2 6 3 0.30 0.20 
3 6 2 0.27 0.27 
4 7 4 0.37 0.20 
5 7 3 0.33 0.27 
6 6 2 0.27 0.27 
7 7 3 0.33 0.27 
8 7 2 0.30 0.33 
9 7 4 0.37 0.20 

10 8 5 0.43 0.20 
ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบับ 0.33 0.25 

 
ค่าความยากง่าย (p) เฉล่ีย เท่ากบั 0.33 หมายความวา่ ขอ้สอบค่อนขา้งยาก 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เฉล่ีย เท่ากบั 0.25 หมายความวา่ ขอ้สอบมีอ านาจจ าแนกในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 9 ค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
 

ข้อที ่ จ านวนผู้ท าถูก (X) (X2) p q pq 

1 10 100 0.33 0.67 0.22 

2 9 81 0.30 0.70 0.21 

3 8 64 0.27 0.73 0.20 

4 11 121 0.37 0.63 0.23 

5 10 100 0.33 0.67 0.22 

6 8 64 0.27 0.73 0.20 

7 10 100 0.33 0.67 0.22 

8 9 81 0.30 0.70 0.21 

9 11 121 0.37 0.63 0.23 

10 13 169 0.43 0.57 0.25 
รวม 99 1,001 3.30 6.70 2.19 

 
ค่าความเช่ือมัน่ (KR-20) ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 3 เท่ากบั 1.00  
หมายความวา่ มีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบสูงมาก 
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การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบยอ่ยท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

     = 2.19 ,             = 99 ,            = 1,001,             
   = 22.48 

จากสูตร             
 

   
   

   

  
   

       
  

    
   

    

     
  

        (1.11) (0.90) 

        1.00 

 
ตารางที่ 10 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Trial คร้ังท่ี 1 จ านวน 3 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 8 
2 8 9 
3 8 7 

รวม 26 24 

 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

จากสูตร            
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ตารางที่ 11 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (Trial คร้ังท่ี 1 จ านวน 3 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 7 
2 6 9 
3 10 9 

รวม 26 25 

 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 

จากสูตร               
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ตารางที่ 12 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม (Trial คร้ังท่ี 1 จ านวน 3 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 8 10 
2 8 7 
3 10 7 

รวม 26 24 

 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
  

 
     

  
             

  

 
     

  
 

 

    86.66                80.00 
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ตารางที่ 13 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Trial คร้ังท่ี 2 จ านวน 9 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 8 
2 8 10 
3 10 10 
4 8 8 
5 8 8 
6 8 8 
7 10 9 
8 6 6 
9 8 8 

รวม 76 75 

 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
  

 
     

  
             

  

 
     

  
 

 

    84.44               83.33 
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ตารางที่ 14 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (Trial คร้ังท่ี 2 จ านวน 9 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 8 
2 8 10 
3 10 10 
4 8 8 
5 8 8 
6 8 8 
7 10 9 
8 8 7 
9 10 8 

รวม 80 76 

 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
  

 
     

  
             

  

 
     

  
 

 

    88.88               84.44 
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ตารางที่ 15 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม (Trial คร้ังท่ี 2 จ านวน 9 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 9 
2 8 10 
3 10 10 
4 8 8 
5 8 8 
6 8 9 
7 10 9 
8 10 7 
9 10 8 

รวม 82 78 

 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
  

 
     

  
             

  

 
     

  
 

 

    91.11               86.66 
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ตารางที่ 16 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Trial คร้ังท่ี 3 จ านวน 30 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 10 
2 10 10 
3 8 8 
4 10 8 
5 10 10 
6 10 9 
7 10 8 
8 10 10 
9 8 9 
10 8 9 
11 10 10 
12 8 8 
13 8 9 
14 10 7 
15 8 8 
16 8 7 
17 8 6 
18 6 6 
19 10 9 
20 8 8 
21 10 9 
22 8 7 
23 6 7 
24 8 8 
25 8 8 
26 6 6 
27 8 6 
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ตารางที ่16  (ต่อ) 
   

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
28 8 8 
29 6 5 
30 8 7 
รวม 254 240 

 
 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
   

  
     

  
             

   

  
     

  
 

 

    84.67               80.00 
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ตารางที่ 17 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (Trial คร้ังท่ี 3 จ านวน 30 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 10 
2 8 9 
3 10 10 
4 10 10 
5 10 10 
6 10 9 
7 8 9 
8 10 9 
9 10 8 
10 10 10 
11 8 8 
12 8 9 
13 8 8 
14 10 9 
15 8 8 
16 10 9 
17 10 8 
18 8 8 
19 8 7 
20 10 9 
21 8 7 
22 8 8 
23 8 8 
24 8 7 
25 8 5 
26 6 7 
27 8 5 
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ตารางที ่17  (ต่อ) 
   

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
28 6 6 
29 6 6 
30 6 6 
รวม 256 242 

 
 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
   

  
     

  
             

   

  
     

  
 

 

    85.33               80.66 
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ตารางที่ 18 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม  (Trial คร้ังท่ี 3 จ านวน 30 คน) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 10 
2 8 9 
3 8 10 
4 10 10 
5 10 9 
6 10 9 
7 10 10 
8 8 10 
9 8 8 
10 10 9 
11 10 8 
12 10 9 
13 10 10 
14 8 8 
15 8 8 
16 10 10 
17 10 8 
18 8 7 
19 8 7 
20 8 7 
21 8 8 
22 8 7 
23 8 9 
24 6 7 
25 8 8 
26 6 6 
27 8 7 
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ตารางที ่18  (ต่อ) 
   

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
28 6 6 
29 6 6 
30 6 6 
รวม 252 246 

 
 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
   

  
     

  
             

   

  
     

  
 

 

    84.00               82.00 
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ตารางที่ 19 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กลุ่มตวัอยา่ง) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 8 
2 6 7 
3 8 7 
4 10 8 
5 8 10 
6 8 8 
7 8 8 
8 10 10 
9 8 8 
10 8 8 
11 10 10 
12 8 7 
13 8 9 
14 8 7 
15 8 7 
16 8 6 
17 6 7 
18 6 7 
19 10 7 
20 8 8 
21 10 9 
22 8 7 
23 10 10 
24 8 8 
25 8 8 
26 6 6 
27 8 10 
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ตารางที ่19  (ต่อ) 
   

คนที ่
แบบฝึกหดับทที ่1 (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท (F) 

(10 คะแนน)  
28 6 8 
29 10 9 
30 8 8 
รวม 246 240 

 
 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 1 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
   

  
     

  
              

   

  
     

  
 

 

    82.00               80.00 
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ตารางที่ 20 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (กลุ่มตวัอยา่ง) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 9 
2 6 5 
3 10 6 
4 10 10 
5 10 10 
6 6 6 
7 8 6 
8 10 8 
9 10 7 
10 10 9 
11 8 8 
12 10 7 
13 8 8 
14 8 5 
15 8 8 
16 8 10 
17 8 10 
18 8 10 
19 6 6 
20 10 8 
21 8 9 
22 8 10 
23 8 9 
24 8 9 
25 8 7 
26 10 8 
27 8 8 
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ตารางที ่20  (ต่อ) 
   

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
28 10 7 
29 10 9 
30 10 10 
รวม 260 242 

 
 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 2 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
   

  
     

  
             

   
  

     

  
 

 

    86.66               80.66 
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ตารางที่ 21 คะแนนการหาประสิทธิภาพเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม (กลุ่มตวัอยา่ง) 
 

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
1 10 8 
2 4 4 
3 8 7 
4 10 9 
5 10 9 
6 10 9 
7 10 8 
8 10 9 
9 8 7 
10 10 9 
11 10 10 
12 10 9 
13 10 10 
14 8 8 
15 8 8 
16 8 8 
17 8 8 
18 8 7 
19 8 7 
20 8 7 
21 10 8 
22 8 7 
23 10 8 
24 6 6 
25 8 8 
26 6 6 
27 10 9 
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ตารางที ่21  (ต่อ) 
   

คนที ่
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน (X) 

(10 คะแนน) 
แบบทดสอบย่อยท้ายบท  (F) 

(10 คะแนน)  
28 10 9 
29 10 9 
30 10 10 
รวม 264 241 

 
 
ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี 3 เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 
 

จากสูตร               
  

 
     

 
       

  

 
     

 
      

 

   
   

  
     

  
             

   

  
     

  
 

 

    88               80.33 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัระดบัเจตคตขิองนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DPU



 182 

ตารางที่ 1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของแบบวดั
เจตคติต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

ด้านรูปแบบของเวบ็เพจ 
     

 
1  สีสนัของเวบ็เพจสวยงาม  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2  สีตวัอกัษรมองแลว้สบายตา  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3  ขนาดของตวัอกัษรอ่านง่าย  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4  แบบของตวัอกัษรโดดเด่น ชดัเจน  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5  ขนาดของปุ่มต่างๆ มองเห็นง่าย  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6  สีของปุ่มต่างๆ ชดัเจนและสวยงาม  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7  เวบ็เพจดูทนัสมยั น่าสนใจ น่าเรียนรู้  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8  รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเขา้ใจง่าย  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9   ตวัการ์ตูนส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10  ภาพประกอบส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านการใช้งานเวบ็เพจ 

     
 

11  การใชง้านเวบ็เพจง่ายต่อการเรียนรู้  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12  การใชง้านสะดวกและเขา้เวบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13  ต าแหน่งการวางเมนูต่างๆ ง่ายต่อการใชง้าน  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14  ดาวนโ์หลดเน้ือหาบทเรียนไวอ่้านเพ่ิมเติมได ้  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15  มีแบบทดสอบเพ่ือวดัความสามารถของนกัเรียน  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16  มีคลิปวิดีโออธิบายเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเรียน  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17  มีระบบความปลอดภยัของขอ้มลูนกัเรียน  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
18  มีระบบแจง้เตือนเม่ือท าแบบทดสอบไม่ครบ  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
19  มีระบบแสดงขอ้มลูคะแนนของนกัเรียน  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20  มีวิธีการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งเหมาะสม  +1  +1  +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย่ (x  ) รวมทั้งฉบับ 1.00 ใช้ได้ 

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เฉล่ียรวมทั้งฉบบั 1.00  
หมายความวา่ ขอ้สอบมีความเท่ียงตรงดีมาก 
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 ตารางที่ 2 ค่าอ านาจจ าแนก ของแบบวดัเจตคติต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามสูตรเทคนิค 25% 
ของ Kuder Richardson โดยการหาค่า t-test 
 

ข้อที ่  ค่า sig ค่า t-test 
1 0.000 3.254 
2 0.000 2.549 
3 0.000 2.531 
4 0.000 3.254 
5 0.008 2.699 
6 0.000 2.549 
7 0.000 3.195 
8 0.001 3.159 
9 0.012 1.778 
10 0.000 2.549 
11 0.000 2.531 
12 0.001 3.159 
13 0.000 3.254 
14 0.013 3.985 
15 0.037 2.255 
16 0.000 8.004 
17 0.000 11.389 
18 0.001 4.061 
19 0.000 3.254 
20 0.013 3.742 
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ตารางที่ 3 ค่าความเช่ือมัน่ ของแบบวดัเจตคติต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบคั (Cronbach) 
 

คนที ่
ข้อที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 5 4 3 3 5 4 4 3 5 

2 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 

3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 

6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 

7 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

8 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

11 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

12 5 3 4 5 5 3 4 5 5 3 

13 5 3 5 5 5 3 4 5 5 3 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

16 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 

17 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 

18 3 4 3 3 3 4 5 3 5 4 

19 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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คนที ่
ข้อที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

26 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

29 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 

30 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

xi 139 138 142 138 137 138 140 138 137 136 

xi
2 657 646 680 648 639 646 662 648 641 630 

Si
2 0.43 0.37 0.26 0.44 0.45 0.37 0.29 0.44 0.51 0.45 
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คนที ่
ข้อที ่

คะแนน 
รวม  
(X) 

X2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 3 3 5 4 4 3 5 3 5 78 6,084 

2 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 89 7,921 

3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 90 8,100 

4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 87 7,569 

5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 91 8,281 

6 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 90 8,100 

7 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 94 8,836 

8 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 93 8,649 

9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 99 9,801 

10 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96 9,216 

11 4 4 5 3 3 3 3 3 5 3 84 7,056 

12 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 83 6,889 

13 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 81 6,561 

14 4 5 5 4 5 4 3 3 5 4 92 8,464 

15 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 89 7,921 

16 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 85 7,225 

17 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 83 6,889 

18 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 70 4,900 

19 5 5 3 5 5 4 3 5 3 5 83 6,889 

20 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 99 9,801 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10,000 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10,000 
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คนที ่
ข้อที ่

คะแนน 
รวม  
(X) 

X2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10,000 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10,000 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 9,801 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 9,409 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 9,604 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10,000 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 9,409 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 9,604 

xi 140 140 138 137 137 131 130 134 138 137 2,745 252,979 

xi
2 662 664 648 637 639 587 584 614 648 637 

xi
2 = 8.45  

Si
2 0.29 0.36 0.44 0.38 0.45 0.50 0.69 0.52 0.44 0.38 

 

 การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบวดัเจตคติต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบคั (Cronbach) 

ความแปรปรวนของคะแนนรวม  คือ  S2
t= 60.38 

 

จากสูตร           
 

 - 
  -

   
 

  
   

 

      
  

  - 
  -

    

     
  

      (1.05) (0.86) 

      0.90 

แบบวดัเจตคติฉบบัน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.90 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียคะแนนวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

คนที ่
 คะแนนรวม 

(X)  
 X2  

1 85   7,225  

2 89   7,921  

3 78   6,084  

4 81   6,561  

5 75   5,625  

6 99   9,801  

7 87   7,569  

8 81   6,561  

9 81   6,561  

10 81   6,561  

11 85   7,225  

12 76   5,776 

13 70   4,900  

14 76   5,776  

15 77   5,929  

16 83   6,889  

17 79   6,241  

18 88   7,744  

19 89   7,921  

20 81   6,561  

21 63   3,969  

22 75   5,625 

23 73   5,329  

24 81   6,561 
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คนที ่
 คะแนนรวม 

(X)  
 X2  

25 84   7,056  

26 74   5,476 

27 87   7,569  

28 87   7,569 

29 85   7,225  

30 99   9,801  

X 2,449  201,611  

 

 ค่าเฉล่ีย (x  ) ของคะแนนท่ีวดัระดบัเจตคติของนักเรียนหลงัการเรียนด้วยเว็บเพจเพื่อ
การศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

จากสูตร                  
  

 
  

 
   =      

  
 

 
   =               
    
 ค่าเฉล่ีย (x  ) เท่ากบั 81.63  
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 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนหลงัการเรียน
ดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

จากสูตร            
          

      
 

 

    
                    

        
 

 

    
                   

      
 

 

    
      

   
 

 
          
 
      7.64 
 

 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 7.64 
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ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย (x  ) รายขอ้ของแบบวดัเจตคติของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษา
รายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  

ข้อที ่ ค่าเฉลีย่ 

1 4.03 

2 3.93 

3 3.83 

4 3.77 

5 3.93 

6 4.00 

7 3.97 

8 4.03 

9 4.27 

10 4.27 

11 4.37 

12 4.20 

13 4.00 

14 4.00 

15 4.27 

16 4.03 

17 4.07 

18 4.23 

19 4.23 

20 4.20 

รวม 81.63 
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จากสูตร       
  

 
  

 

      
     

  
  

 
            

 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (x  ) ของแบบวดัเจตคติหลงัเรียนดว้ยเวบ็เพจเท่ากบั 4.08 เทียบ

กบัเกณฑม์าตราส่วนประมาณค่า (Rating –Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) อยูร่ะหวา่ง 3.51-4.50 ซ่ึงถือ

วา่อยูร่ะดบัชอบมาก และผลโดยเฉล่ียมากกวา่ 3.5 ตามสมมุติฐานขอ้ 3 หมายความวา่ ผูเ้รียนมีเจต

คติต่อการเรียนดว้ยเวบ็เพจเพื่อการศึกษารายวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หา

ขอ้มูล ในระดบัชอบมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 193 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา (คอมพวิเตอร์) 

 1.  อาจารยท์นงศกัด์ิ พิกุลศรี 

  ครูช านาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบา้นนาค านอ้ย 1 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

 2.  อาจารยรั์ตนา ยนืยง 

   ครูช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนบา้นค าดู่ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

 3.  อาจารยป์นดัดา วรสาร 

   ครูช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนบา้นดง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

 

ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพวิเตอร์ (เวบ็เพจเพือ่การศึกษา) 

 1.  ผศ.ดร. กนัยารัตน์ ศรีวสิทิยกุล 

  หวัหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 2.  ดร.นวรัตน์ แซ่โคว้ 

   อาจารยป์ระจ า 

   ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 3.  นายปฐมพงศ ์สิรชยัรัตน์ 

   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

   บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ - นามสกุล    นายอดิศกัด์ิ คนัธโรรส 

ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2554 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร 

      พ.ศ. 2552 บริหารธุรกิจบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

      มหาวทิยาลยัศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพมหานคร

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั Business Development Supervisor 

      แผนก Mobile Internet Business / MThai  ฝ่าย VDO 

      บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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