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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะหแ์ละการ
รู้สารสนเทศ วชิานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยบทเรยีนบน
เว็บแบบปรบัเหมาะ กับบทเรียนบนเว็บ 
Comparisons of Learning Achievement, Synthetic Thinking and 
information Literacy in Course Innovation and  Information 
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Using Adaptive Web-Based Instruction and Web-Based Instruction  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ และ
บทเรียนบนเว็บ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ  
และบทเรียนบนเว็บ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่พัฒนาขึ้น  
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้สารสนเทศ ของ 
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นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ และการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ วิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 1032102  
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 69 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะและบทเรียนบน
เว็บ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการคิดสังเคราะห์ แบบทดสอบวัดการ
รู้สารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าดัชนี
ประสิทธิผล และการทดสอบสมมติฐานใช้ F-test (one-way MANOVA) 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
  1. บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.70/82.42 และ 
บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/81.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ 80/80 
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีค่าเท่ากับ 0.5598 
แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 55.98 และบทเรียนบนเว็บ มีค่า
เท่ากับ 0.5542 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 55.42  
  3. นักศึกษาเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดสังเคราะห์และการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 โดยสรุป บทเรียนบนเว็บที่ ได้พัฒนาขึ้นทั้งสองรูปแบบมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเหมาะสม และนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้สารสนเทศ สูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ ไปใช้ในการสอนให้นักศึกษาบรรลุตามจุดประสงค์ของ
รายวิชาต่อไป 
 
Abstract 

  The purposes of this research were : (1) To develop Adaptive Web-Based 
Instruction and Web-Based Instruction with a required efficiency of 80/80,(2) To 
determine effectiveness indices of the developed Adaptive Web-Based Instruction 
and Web-Based Instruction, (3) To compare learning achievement, synthetic 
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thinking and information literacy of the students who learned using Adaptive Web-
Based Instruction and Web-Based Instruction. The sample consisted of 69 third-year 
science major faculty of education Rajabhat Mahasarakham University 
undergraduate Students who enrolled 1032102 course innovation and information 
technology in education in the second semester of the academic year of 2014, 
obtained using the cluster random sampling technique. The instruments used for 
collecting data were Adaptive Web-Based Instruction, Web-Based Instruction an 
achievement test, a synthetic thinking test, an information literacy test. The statistics 
used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, 
effectiveness index, and F-test (one-way MANOVA) was employed for testing 
hypotheses.  
 The results of the research were as follows :  
  1. The developed Adaptive Web-Based Instruction had an efficiency of 
80.70/82.42, and the developed Web-Based Instruction had an efficiency of 
80.06/81.66, Which meets the criteria set 80/80. 
  2. An effectiveness index of the Adaptive Web-Based Instruction was 
0.5598 showing that the students progressed their learning at 55.98 percent where 
as for effectiveness index of the Web-Based Instruction was 0.5542 showing that 
the students progressed their learning at 55.42 percent  
  3. The students Who Learned Using Adaptive Web-Based Instruction have 
achievement, synthetic thinking and information literacy higher The Students Who 
Learned Using Web-Based Instruction. Significant at the 0.05 level. 
 In conclusion, the developed two forms of Web-Based Instruction were 
appropriately efficient and effective. Also, the students who learned using the 
Adaptive Web-Based Instruction had higher learning achievement, synthetic thinking 
and information literacy than those who learned wring the Web-Based Instruction. 
Therefore, instructors should be enhanced and support the process of Adaptive 
Web-Based Instruction learning in teaching their students to achieve the course 
objectives in the future. 
Keywords : Learning Achievement, Synthetic Thinking, information Literacy,  
                     Adaptive Web-Based Instruction, Web-Based Instruction 
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บทน า 
 การพัฒนาการศึกษาไทย ใน
ศตวรรษที่  21 จะเห็นว่าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่าง
มาก ในวงการศึกษาของประเทศไทย มี
ความชัดเจนว่าได้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร Information 
and Communication Technology (ICT) 
เข้ามาใช้ในระดับนโยบายของประเทศ
และสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น ก็ได้รับ
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนด้าน ICT โดยที่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทศวรรษ 
2020 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
คุณค่าก็อยู่ที่การค้นพบสิ่งใหม่ที่น าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ตัวความรู้เอง ความม่ังคั่งของแต่ละชาติ
จ ะ เ ค ลื่ อ น ย้ า ย  จ า ก ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนในอดีต
ไปสู่ คว ามรู้ แล ะความช านาญ ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
จ าเป็นที่ เราต้องเรียนรู้และก้าวทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้
สามารถน าเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงน ามาใช้ในวง
การศึกษาด้วย ICT เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลอย่างยิ่งในการเรียน 
การสอน โดยการตั้งจุดมุ่งหมายให้ทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียน มีสมรรถนะในการใช้ 
ICT ได้ ในส่วนของการใช้ในเนื้อหา
บทเรียนและใช้เป็นเครื่องมือการเรียน 

ผนวกกับการใช้ เทคโนโลยีใหม่ และ
ลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ 
ที่จะช่วยเสริมสร้างให้การเรียนการสอน
ด้วย ICT มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(นิตยาพร กินบุญ.  2552 : 12) 
 ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 
ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตาม
ความในมาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้ มี การผลิ ต  และพัฒนา
แบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ
สิ่ งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มี
การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และ
ผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมาตรา 66 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้
มีความรู้ และทักษะ เพียงพอที่ จ ะ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต และมาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มี 
การวิจัยและการพัฒนา การผลิตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ก า ร ติ ด ต า ม  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ประเมินผลผลการใช้ เทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทย ทั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจัด
การศึกษาเพื่ อพัฒนาคนไทยให้ เป็น
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มนุษย์ที่ สมบู รณ์  ทั้ ง ร่ า งกาย จิต ใจ 
สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
ส าม ารถอยู่ ร่ ว มกั บผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข โดยมีแนวการจัดการศึกษาที่
ต้ อ ง ยึ ด ห ลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้ เ รียนมีความส าคัญที่ สุ ด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 18-19)  
 เ ม่ื อ บ ริ ก า ร บ น เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต  ได้ รับความนิยมอย่ าง
แพร่หลาย เว็บจึงได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญทางการศึกษาและกลายเป็นคลัง
แห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งผู้สอนได้ใช้
เป็นทางเลือกใหม่ในการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเปิดประตู
การศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการ
เรียนรู้อันกว้างใหญ่ไร้ขีดจ ากัด รวมทั้ง
การน าการศึกษาไปสู่ผู้ที่ขาดโอกาสด้วย
ข้อจ ากัดทางด้านเวลา ระยะทาง สถานที่ 
และอื่นๆ การเรียนการสอนบนเว็บ 
(Web-Based Instruction) เป็นการใช้เว็บ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียนและเป็นการผนวก
คุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติ
ของเครือข่าย เวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อสร้าง
เสริมสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียน ในมิติที่ไม่
มีขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทางและเวลาที่
แตกต่างกันของผู้เรียน 

 ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ นบ น เ ว็ บ มี
คุณลักษณะส าคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) เป็นการ
เรียนที่เปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
และผู้ เรียนกับผู้ เรียน หรือผู้ เรียนกับ
เนื้อหาบทเรียน 2) เป็นการเรียนผ่านทาง
สื่อผสม 3) เป็นการเรียนแบบเปิด ผู้เรียน
มีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก  
4) เป็นการสืบค้นทรัพยากรการเรียน
ออนไลน์ (Online Search / Resource) 
5) ไม่มีข้อจ ากัดทางสถานท่ีและเวลาของ 
การสอนบนเว็บ (Device, Distance and 
Time Independent) ผู้เรียนที่มี
คอมพิวเตอร์ในระบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ
ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต จะสามารถเข้า
เรียนจากที่ ใดหรือในเวลาใดก็ได้  6) 
ผู้ เ รียนเป็นผู้ ควบคุมก ากับ  (Learner 
Controlled) ตามความพร้อม ความถนัด
และความสนใจของตนเอง 7) เว็บมีความ
ส ม บู ร ณ์ ใ น ต น เ อ ง  (Self-contained)  
ท าให้ผู้เรียนสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนทั้งหมดผ่านเว็บได้ 8) สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ทั้งแบบสมวารหรือแบบ
ป ร ะ ส า น เ ว ล า  (Synchronous 
Communication) เช่น การใช้การพูดคุย
สนทนา (Chat) และแบบอสมวาร หรือ
แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous 
Communication) เช่น การใช้กระดาน
ถามตอบ (Web Board) (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ. 2554  : 20) แต่การ
ออกแบบบทเรียนบนเว็บส่วนใหญ่ยังเป็น
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การท าส าเนาต าราอิเล็กทรอกนิกส์แบบ
คงที่ (Static) (Brusilovsky;Schwarz; & 
Weber. 1996:64) ซึ่งได้แก่ การน าเสนอ
แบบบทต่อบท หน้าต่อหน้า ภาพต่อภาพ 
ซึ่งไม่มีการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมแก่ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การศึกษา กล่าวคือผู้ เรียนจะต้องใช้
แบบเรียนและวิธีเดียวกันทั้งหมดตลอด
การเรียน ความปรับเหมาะ (Adaptivity) 
เป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งส าหรับการศึกษา
บนเว็บที่คาดหวังว่าจะถูกน ามาใช้ส าหรับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายโดยไม่
จ าเป็นต้องมีครูผู้สอนคอยช่วยเหลือ โดย
ระบบสามารถปรับเปลี่ยนทั้งด้านวิธีสอน
และเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
คน ซึ่ งระบบอาจปรับเปลี่ ยนได้ โดย
อัตโนมัติหรือให้ผู้เรียนเลือกปรับเปลี่ยน
เองได้ตามความต้องการ  (Kinshuk; 
Patel ; & Russell. 2002 : 79)   
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นรูปแบบที่ช่วย
พัฒนาการคิดอย่ าง มี ร ะบบ  เพราะ
ธรรมชาติของเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
เอื้ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เกิด
การคิดเชิงวิเคราะห์จากอินเทอร์เน็ตเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลมากมายมหาศาล 
ผู้ เ รียนจึงจ าเป็นต้องแยกแยะข้อ มูล
สารสนเทศใดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มี
สารประโยชน์ และข้อมูลสารสนเทศใดที่
ไม่เป็นประโยชน์ (ถนอมพร เลาหจรัส
แสง. 2541  : 59) นอกจากข้อมูล

สารสนเทศที่มีอยู่จ านวนมาก ผู้เรียนต้อง
เลือกอีกว่าสารสนเทศไหนตรงกับสิ่งที่
ตนเองต้องการ กล่าวคือผู้เรียนต้องอาศัย
การคิดเชิงสังเคราะห์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถจัดระบบจัดระบบระเบียบข้อมูลที่
กระจัดกระจายในความคิดของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม ท าให้ช่วยลดระยะเวลา 
ในการคิด ความคิดของผู้เรียนจะมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่คลุมเครือ อีกทั้งยัง
สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้สิ่งใหม่ ๆ เกิด
ค ว าม ร อบคอบ ใ นแนวท า งปฏิ บั ติ
เ นื่ อ ง จ า ก ผ่ า น ก า ร คิ ด สั ง เ ค ร า ะ ห์ 
(Synthesis Thinking) ที่มีข้อมูลครบถ้วน
รอบด้าน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . 
2546  : 21) และสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันที่ต้องมี คือ การรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy) เป็นการรู้ถึงความ
ต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และรู้
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมิน
คุณภาพสารสนเทศที่ได้รับการจัดการ
สารสนเทศและการใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างตรง
วั ตถุ ปร ะส งค์ ที่ ต้ อ งก า ร  (ภาควิ ช า
บรรณารักษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
2548  : 3) 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า แ ผ น พั ฒ น า
การศึกษาคณะครุศาสตร์  ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.  2552 -2556) จากแผนพัฒนา
การศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ดังกล่าวพบว่า คณะ
ครุศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
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พัฒนาระบบการจัดการศึกษา เพื่อผลิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ ง มี
เป้าประสงค์ที่ว่าบัณฑิตของคณะมีความรู้
คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
มีกลยุทธ์ดังนี้  1) พัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตในด้านความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรม 2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน และสร้างหลักสูตรบูรณาการที่
เป็นความต้องการของสังคม 3) ส่งเสริม
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้
เพื่อการเรียนการสอน 5) แสวงหาความ
ร่วมมือในประเทศและต่างประเทศเพื่อจัด
การศึกษา 6) ก าหนดมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
จากแผนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556) ดังกล่าว
ข้างต้น จึงสามารถที่จะจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บได้ ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ เพื่อการ
เรียนการสอน มาส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้ 
 จากแนวคิดดังกล่าวผู้ วิ จัยเห็น
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แนวคิด
ในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้
ของผู้ เรียน ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ของ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 ว่าด้วย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บ
แบบปรับเหมาะ วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(Innovation and Information 
Technology in Education) รหัสวิชา 
1032102 จ านวน  หน่วยกิต 3(2 -2-5) 
หมวดวิชาชีพครู กลุ่มวิชาการศึกษา 
ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร์  ( ค . บ .  5  ปี ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อใช้
เป็นสื่ อ ในการสอนให้สอดคล้ องกับ
หลักสูตร และความมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการใช้
เทคโนโลยีพร้อมกับการเรียนรู้ในรายวิชา
ดังกล่าว 
 
 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะและบทเรียนบนเว็บ วิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะและ
บทเรียนบนเว็บ  
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ที่พัฒนาขึ้น 
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 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้
สารสนเทศ ของนักศึกษาที่ เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ และการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ วิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบปรับเหมาะ กับนักศึกษาที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ยน  ก า รคิ ดสั ง เค รา ะห์ แ ล ะการ รู้
สารสนเทศแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่  นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 
1032102 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 770 คน   
  กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญญ าต รี  คณ ะค รุ ศ า ส ต ร์ 
ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ชั้ น ปี ที่  3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่
ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 1032102 วิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา จ านวน 2 หมู่เรียน รวม
ทั้งหมด 69 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

กลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้ว
น ามา จั บสลากห้ อ ง เ รี ยน  (Random 
Assignment) โดยห้องเรียนที่จับสลากได้
ห้องเรียนแรกเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
แบบปรับเหมาะจ านวน 34 คน และ
ห้องเรียนที่ 2 เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
จ านวน 35 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย 
  1. บทเรียนบนเว็บ ซึ่งในการ
วิจัยในครั้งนี้จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่  
   1.1 บทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะ 
   1.1.2 บทเรียนบนเว็บ  
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ มี
ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 
0.62 และมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.27 
ถึง 0.77 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 
0.78  
  3. แบบวัดการคิดสังเคราะห์ 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มี
ค่าอ านาจจ าแนก (B) 0.22 ถึง 0.89 และ
มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 
มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.75  
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  4 .  แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ก า ร รู้
สารสนเทศ จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (B) 0.22 ถึง 
0.78 และมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.28 
ถึง 0.78 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 
0.84  
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 1. เริ่มจากการแบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่มที่ได้จากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม Cluster Random 
Sampling) ที่ต้องเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบปรับเหมาะและบทเรียนบนเว็บ 
 2. แนะน าวิธีการเรียนแก่
นักศึกษากล่มตัวอย่างให้เข้าใจถึงวิธีการ
เรียนและให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pre-Test)  
 3. ท าการทดลองโดยให้นักศึกษา
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ
และบทเรียนบนเว็บ ใช้เวลาทดลอง 16 
ชั่วโมง พร้อมทั้งท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนในแต่ละหน่วยการเรียน เพื่อท าการ
วิ เ ค ราะห์ แล ะหาประสิทธิ ภาพของ
กระบวนการต่อไป 
 4. ให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(Post-test) ทันทีเม่ือสิ้นสุดการเรียน ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชุดเดียวกันกับการสอบก่อนเรียน โดย

ก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบ
ภายใน 1 ชั่วโมง 
 5. ให้นักศึกษาท าแบบวัดการคิด
สังเคราะห์ หลังจากที่ท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จสิ้น 
 6. ให้นักศึกษากลุ่มทดลองท า
แบบทดสอบวัดการรู้สารสนเทศหลังจาก
ที่ท าแบบวัดการคิดสังเคราะห์เสร็จสิ้น 
 7. น าผลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อสรุปผล
การทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัย
ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิ จัยได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  ตอนที่  1  กา รวิ เ ค ราะห์ห า
คุณภาพของเครื่องมือ  
   การหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการการเรียนจากการเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะและ
บทเรียนบนเว็บ การหาค่าดัชนี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง บ ท เ รี ย น  (The 
Effectiveness Index : E.I.) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
คิดสั ง เคราะห์ และการรู้ ส ารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บแบบปรับเหมาะและบทเรียนบน
เว็ บ  โดย ใช้ วิ ธี ก าร วิ เ ค ร าะห์ ค วาม
แปรปรวนพหุคูณทางเดียว (one-way 
MANOVA) การหาความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยใช้
สูตร IOC หาค่าเฉลี่ยดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด การหา
ค่าความยาก (P) ของแบบทดสอบ การ
หาค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบ 
โดยใช้วิธีของแบรนแนน (Brenan) การ
หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ ริ
ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) 
ใช้สูตร KR-20 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ไ ด้ แ ก่  ร้ อ ย ล ะ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  
  ตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจัย 
   ก าหนดสมมติฐานการวิจัย
ขึ้ น เ พื่ อ ทด สอบนั ย ส า คั ญข อ ง ก า ร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-
way MANOVA) ซึ่งการทดสอบ
สมมติฐานความแปรปรวนทางเดียว 
มีลักษณะรวมการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของกลุ่มในการทดสอบครั้ง
เดียว หรือเป็นการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยจาก
ประชากรสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่ โดย
ก า หนด ไว้ ใ นสมมติ ฐ านศู นย์  (Null 
Hypothesis : H0) ดังนั้น สมมติฐานอื่น
หรือสมมติฐานทางเลือก (Alternative 
Hypothesis : H1) จึงก าหนดไว้ว่ามี
ค่าเฉลี่ยในประชากรสองกลุ่มแตกต่างกัน 
เขียนเปน็สมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
  H0 : µ1 = µ2 

  H1 : µ1 ≠ µ2 

  โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ที่ .05 
   ทด สอ บค ว า มแ ต กต่ า ง
ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บ 
แบบปรับเหมาะและบทเรียนบนเว็บ โดย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
สังเคราะห์และการรู้สารสนเทศ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
ทางเดียว (one-way MANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 1. นักศึกษาหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีคะแนน
เฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อยท้าย
หน่วยการเรียน (

N

X )  เท่ากับ 40.35 

แ ล ะ มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย จ า ก ก า ร ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(

N

Y ) เ ท่ า กั บ  4 1 . 21  จึ ง ส่ ง ผล ให้

บท เ รี ยนบน เ ว็ บแบบปรั บ เหมาะ มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) 
คิดเป็นร้อยละ 80.70 ของคะแนนเต็ม 
และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการ
เรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.42 ของ
คะแนนเต็ม บทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะ จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
80.70/82.42 ส่วนนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียน 
(

N

X )  เท่ากับ 40.03 และมีคะแนน



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        485                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

เฉลี่ ยจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  (

N

Y ) เท่ากับ 

40.83 จึงส่งผลให้บทเรียนบนเว็บ มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) 
คิดเป็นร้อยละ 80.06 ของคะแนนเต็ม 

และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการ
เรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 81.66 ของ
คะแนน เต็ ม  บท เ รี ยนบน เ ว็ บ  จึ ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( E1/E2)  เ ท่ า กั บ 
80.06/81.66 ดังตาราง 1  

  
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะและบทเรียนบนเว็บ 
 
รูปแบบ 

บทเรียน 

บนเว็บ 

จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนนจากแบบทดสอบย่อย 

ท้ายหน่วยเรียน 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

  (N) (A) ( X )  (
N

X )  (E1) (B) (Y )  (
N

Y )  (E2) 

ปรับเหมาะ 34 50 1372 40.35 80.70 50 1401 41.21 82.42 

บนเว็บ 35 50 1401 40.03 80.06 50 1429 40.83 81.66 

  
 2. นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
บนเว็บแบบปรับเหมาะ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 30.03 
และมีค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบ
หลังเรียน เท่ากับ 41.21 จึงส่งผลให้
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.5598 
ซึ่งหมายความว่า บทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะ ท าให้นักศึกษามีความรู้
ก้าวหน้า ร้อยละ 55.98 ส่วนนักศึกษาที่

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนจากแบบทดสอบก่ อน เรี ยน 
เท่ากับ 29.43 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 40.83  
จึงส่งผลให้บทเรียนบนเว็บมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.5542 
ซึ่งหมายความว่า บทเรียนบนเว็บ ท าให้
นักศึกษามีความรู้ก้าวหน้า ร้อยละ 55.42 
ดังตาราง 2     
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ตาราง  2 ค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะและ 
             บทเรียนบนเว็บ 
 

รูปแบบ 
ของบทเรียน 

จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนนจาก
แบบทดสอบ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจาก
แบบทดสอบ 

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
ปรับเหมาะ 34 50 1021 1401 30.03 41.21 0.5598 
บนเว็บ 35 50 1030 1429 29.43 40.83 0.5542 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์ และการ
รู้สารสนเทศของนักศึกษาที่ เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะกับการ

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ด้วยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-
way MANOVA) ดังตาราง 3  

 
ตาราง 3   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้สารสนเทศ 
   ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะกับการเรียนด้วย 
            บทเรียนบนเว็บ 
 

แหล่งท่ีมาของความ
แปรปรวน 
(Source of 

Variance : SOV) 

ผลรวม 
ความแปรปรวน 
(Sum of Square 

: SS) 

องศาอิสระ 
(Degree of 
freedom 

: df) 

ค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวน 

(Mean Square 
: MS) 

F 

ผลรวม 
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 

(Between Group) 

185.24 1 185.24 19 

ผลรวม 
ความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม 

(Within Group) 

653.63 67 9.75  

Total 838.87 68   
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   จากตาราง 3 พบว่า ค่า
ความแปรปรวนทางเดียวที่แทนค่าสูตรใน
รูปค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 19 ซึ่งมากกว่า 

ค่า F (df1 , df2) ที่เท่ากับ 3.98 ที่ระดับ
นับส าคัญทางสถิติ .05 ดังภาพประกอบ 
1 

 
 =0.05 df1=K-1 (Degree of freedom of numerator) 
df2=n-K 1 2 3 4 5 6 

De
gr

ee
 

of 
fre

ed
om

 
of 

de
no

mi
na

tor
 

1       
2       
3       
….      
….    
67 3.98  

 
 
 

ภาพประกอบ 1 จุดวิกฤติของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
 

 จะเห็นว่าค่าสถิติ F เท่ากับ 19 
มากกว่า ค่า F (df1 , df2) เท่ากับ 3.98 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น ผล
การทดสอบมีเหตุผลเพียงพอที่จะปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) แล้วยอมรับ (H1)  
 นั้นคือ คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคิด 
สังเคราะห์และการรู้สารสนเทศ ของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
ครั้งนี ้สามารถเขียนอธิบายได้ดังภาพประกอบ 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ H0 

ที่ระดับนัยส าคัญ .05 F (df1 , df2) = 3.98  
F = 19 

ปฏิเสธ H0 

3.98 F=19 

ยอมรับ H0 
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  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 
แล้วยอมรับ H1 นั้นคือ คะแนนเฉลี่ยจาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้
สารสนเทศ ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
ผ ล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ก า ร คิ ด
สังเคราะห์และการรู้สารสนเทศ วิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะ กับบทเรียนบนเว็บ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
  1. บทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เ ห ม า ะ  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ 
80.70/82.42 หมายความว่า นักศึกษาได้
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อย
ระหว่างเรียน รวมกันคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 80.70 และคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.42 และ
บทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.06/81.66 หมายความว่า นักศึกษาได้
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อย
ระหว่างเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
80.06 และคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.66 ซึ่ง
บท เ รี ยนบนเว็ บทั้ ง สองประ เภท มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
คือ 80/80  
  การที่ ผ ลปรากฏเช่ นนี้ อ า จ
เนื่องจากบทเรียนบนเว็บทั้งสองรูปแบบมี
ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ ต า ม
แบบจ าลอง ADDIE ซึ่งประกอบด้วย (1) 
การวิเคราะห์ (2) การออกแบบ (3) การ
พัฒนา (4) การทดลองใช้ (5) การ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ไชยยันต์ สกุลไทย 
(2552 : 79)  ที่พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเปลี่ยน
เนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.00/88.55 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80    
  2.  ค่ าดั ชนีประสิทธิ ผลของ
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีค่า
เท่ ากับ  0 .5598 แสดงว่ านัก เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 55.98 และค่าดัชนีประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนเว็บ มีค่าเท่ากับ 0.5542 
แสดงว่ านั กศึ กษา มีความก้ าวหน้ า
ทางการเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 55.42  
  การที่ ผ ลปรากฏเช่ นนี้ อ า จ
เนื่องจากบทเรียนบนเว็บทั้งสองรูปแบบ
ใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอน 7 
ขั้นตอน ดังนี้ (1) การสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้เรียน (2) การระบุวัตถุประสงค์ของการ
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เรียน (3) การทบทวนความรู้เดิม (4) การ
กระตุ้นการเรียนรู้ (5) การให้ค าแนะน า
และข้อมูลย้อนกลับ (6) การทดสอบ
ความรู้ (7) การน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม
หรือการซ่อมเสริม ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ แววตา เตชาทวีวรรณ 
(2550 : 67-68) ที่พบว่า บทเรียนทางเว็บ
แบบปรับเหมาะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.78/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คือ 80/80  
  3 .  นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ รี ย น ด้ ว ย
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีคะแนน
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่านักศึกษาที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ คิดเป็นร้อยละ 
82.42/81.66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บแบบปรับเหมาะ มีคะแนนจากผล
การวัดการคิดสังเคราะห์หลังเรียน สูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ คิด
เป็ น ร้ อ ยละ  56 . 62 / 53 . 65  อย่ า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 และ
นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะ มีคะแนนจากผลการทดสอบ
วัดการรู้สารสนเทศหลังเรียนสูงกว่า
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ คิด
เป็ น ร้ อ ยละ  82 . 12 / 77 . 85  อย่ า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  การที่ ผ ลปรากฏเช่ นนี้ อ า จ
เนื่องจากบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ
สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยระดับความรู้
ของผู้เรียนก่อนเรียน และเป็นบทเรียนที่

จัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ 
โดยได้น าเสนอเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
เป็นไปตามระดับความรู้ของผู้เรียนแต่ละ
คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แววตา 
เตชาทวีวรรณ (2550 : 67) ที่พบว่า 
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนทางเว็บแบบ
ปรับเหมาะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าผู้เรียนด้วยวิธีการสอนตามแผนการ
สอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 ดั ง นั้ น จึ ง ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า 
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ เป็น
บทเรียนที่สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัย
ร ะ ดั บ ค ว าม รู้ ข อ ง ผู้ เ รี ย น จ า ก ก า ร
ต อบสนอ ง  แ ล ะ ส าม า ร ถน า เ ส น อ
รายละเอียดเนื้อหาเป็นไปตามระดับ
ความรู้ของผู้เรียน จึงส่งผลให้นักศึกษาที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ 
มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้
สารสนเทศ สูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 .  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร น า
ผลการวิจัยไปใช้  
   1.1 ก่อนน าบทเรียนบนเว็บ
แบบปรับเหมาะไปใช้กับผู้ เ รียนควร
แนะน ากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ทราบก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนให้ผู้ เรียนรู้ก่อนการ
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เรียน การให้ค าแนะน าก่อนเรียนแก่
ผู้ เรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการปรับเหมาะเนื้อหาที่จะ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมแก่ผู้เรียนมาก
ที่สุด 
  1.2 การเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบปรับเหมาะและการเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ มีคุณลักษณะประการ
หนึ่ งที่ ว่ าผู้ เ รียนเป็นผู้ ควบคุมก ากับ 
(Learner Controlled) เรียนตามความ
พร้อม ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีความส าคัญมาก
ในกระบวนการเรียน ผู้เรียนต้องมีความ
รับผิ ดชอบในการ เ รี ยนและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามบทเรียนบนเว็บที่ได้
พัฒนาขึ้นมา 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย
ครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการพัฒนาระบบ
การสอนทบทวนอัจฉริยะ (Intelligent 
tutoring system) ซึ่งเป็นอีกระบบการ
เ รี ย นก า ร ส อนแบบป รั บ เ ห ม า ะ  ที่
พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้เทคนิคและ

วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ ที่ มีระบบ
สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน นอกเหนือจาก
การใช้แบบทดสอบ อาจวัดในเรื่องอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เช่น เวลาที่ใช้ในการเรียน เวลา
ในการท าข้อสอบ จ านวนครั้งที่เรียนซ้ า 
เป็นต้น จึงควรมีการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนลักษณะนี้ เพื่อแก้ปัญหา
การเรียน และการน าเสนอบทเรียนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคลต่อไป 
   2.2 ควรมีการศึกษาการ
สร้างบทเรียนบนเว็บลักษณะใหม่ ๆ ที่มี
ระบบการเรียนการสอนที่ ใช้หลักการ
เรียนรู้และกลวิธีการเรียนการสอนที่ มี
คุณภาพ และควรศึกษาถึงข้อจ ากัดและ
ผลกระทบของระบบการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
ได้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป   
 
  

 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  (2546).  การคิดเชิงสังเคราะห์. พิมพค์รั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  

ซัคเซสมีเดีย. 
ไชยยันต์  สกุลไทย.  (2552).  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหา 

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาดิจิตอลเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
วิทยานิพนธ์  วท.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.   



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        491                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2554). การออกแบบพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและบทเรียนบนเว็บ.  
 มหาสารคาม. 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). “อินเทอร์เน็ต : เครือข่ายเพื่อการสื่อสาร”,  วารสาร 

ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 26(2) : 55-66 ; พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์, 
2540 - 2541. 

นิตยาพร  กินบุญ. (2552). “ไอซีที มีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาไทยอย่างไร”,  วารสาร  
 สควค.  4(13) : 12  ; ตุลาคม – ธันวาคม.  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.  (2542).  ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนท่ี  74ก,19  
 สิงหาคม  2542.   
ภาควิชาบรรณารักษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (2548).  เอกสารประกอบการสอน วิชา  
 412102 การรูส้ารสนเทศ. พิมพค์รั้งที่ 2.  ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
แววตา  เตชาทวีวรรณ.  (2550).  การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะ  วิชาการจัด 
 หมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Brusilovsky,  p.,  Schwarz,  E.,  and  Weber,  G.  (1996).  ELM-ART : An  intelligent 

tutoring  system  on  World  Wide  Web.  In : Frasson,  C.,  Gauthier,  G.,  and 
        Lesgold,  A. (eds.),  Intelliget  tutoring  systems,  Lecture  notes  in  computer 
        science.  Vol.1086.  Berlin : Springer-Verlag.     
Kinshuk ; Patel,  Ashok ; & Russell,  David.  (2002).  Intelligent  and  Adaptive   
  Systems.  In  Handbook  on  Information  Technologies  for  Education  and 
 Training.  Edited  by  Heimo  H.  Adelsberger : Betty  Corris ; & Jan  M.  
 Pawlowski.  Pp.  79-92.  Berlin : Springer.   
 
 
 
 
 

 
 
 


