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บทคัดย่อ
การจดัการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นปจัจบุนัเปน็ทีน่ยิมกนัมากในวงการศกึษา

เพราะเป็นการสื่อสารในลักษณะสื่อหลายมิติที่มีการนำาเสนอนวัตกรรม	 ข้อมูลสารสนเทศ	 อีกทั้งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่ดังนั้นการวิจัยเชิงทดลองจึงมีความมุ่งหมายที่
จะพฒันาโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดับและแบบใยแมงมมุ	ใหผู้เ้รยีนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์
80/80	 ทั้งเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะการปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์	
และพฤติกรรมการเรยีนของนสิติทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัและแบบใยแมงมมุ	
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	2	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	คณะ
วิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เรียนในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	40	
คนโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบซุ่ม	เป็น	2	กลุ่มจำานวนเท่าๆ	กันดังนี้กลุ่มทดลอง	1	คือ	ผู้เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับและกลุ่มทดลอง	 2	 คือ	 ผู้เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมมุซึง่เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย	1)	โปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัซึง่มี
ค่า	(E1/E2)	เท่ากับ84.22/88.63	2)	โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุมซึ่งมีค่า	(E1/E2)	เท่ากับ	 
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80.42/83.75	 3)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ	
0.7031	หรือ	70.31%	4)	แบบวัดทักษะปฏิบัติมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมิน	และ	
ตัวชี้วัด	 และความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใช้สูตร	 IOC	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 0.33-0.67	 5)	 แบบวัด
ความคดิสรา้งสรรค์วเิคราะห์ขอ้มลูคือรอ้ยละคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานพบวา่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	4.43	 
ซึง่	6)	แบบวดัพฤติกรรมการเรียนสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูคอืรอ้ยละคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	0.89	และการทดสอบสมมติฐานใช้	t-test	(Independence	Sample	Test)

ผลการศกึษาพบวา่	ประสทิธภิาพของโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัและแบบใยแมงมมุ	
มคีา่เทา่กบั	84.22/88.63	และ	80.42/83.75ตามลำาดบั	ดชันปีระสทิธผิลเทา่กบั	0.84	และ	0.76	ตาม
ลำาดบัซึง่การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติ	ทีเ่รยีนโปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบเรยีงลำาดบั 
มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าแบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนการ 
เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติทางการเรียนของนิสิตที่เรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับมีทักษะ
ปฏิบัติทางการเรียนสูงกว่าแบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนการเปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตที่เรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับมีความคิดสร้างสรรค์ที่ 
สูงกว่าแบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนิสิต 
ทีเ่รยีนโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดับและแบบใยแมงมมุจดัอยูใ่นเกณฑท์ีด่จีากคะแนนเตม็	25	
คะแนน	โดยมีค่าเฉลี่ย	23.15	และ	23.20	ตามลำาดับ

Abstract
Management	classes	via	computer	networks	today	are	very	popular	in	the	field	of	

education.	Because	communications	in	a	multi-dimensional	media	were	presented	innovation,	
information	and	students	can	learn	on	their	own	regardless	of	time	and	place.	Therefore,	
experimental	research	is	intended	to	develop	applications	on	web	Sequential	Structure	model	
and	Web	Structure	model	tutorials	for	learner	with	a	required	efficiency	of	80/80.	Comparing	
the	Effectiveness	Index,	achievement,	practical	skills,	creativity,	and	study	habits	of	students	
who	learning	with	the	lessons	on	web	Sequential	Structure	model	and	Structure	model.	The	
samples	used	in	this	study	were	undergraduate	students,	2nd	year	BA	course,	Faculty	of	 
Informatics	 University	 studying	 in	 semester	 1,	 40	 students	 in	 2013.	 The	 researcher	
divided	 into	 2	 groups	 of	 20	 students,	 one	 for	 learning	 through	 Sequential	 Structure	
model	 and	 one	 for	 learning	 through	Web	 Structure	model.	 The	 Instruments	 used	 in	
the	 study	 are	 six	 types	 are:	 1)	 lessons	 on	 the	Web	 sequential	 Structure	model	 which	
is	 (E1/E2)	 was	 84.22/88.63	 2)	 lessons	 on	 the	Web	 Structure	model	 which	 is	 (E1/
E2)	was	80.42/83.75	3)	achievement	 test	has	 reliability	of	 the	 test	0.7031	or	70.31%.	 
4)	the	test	of	practical	skills	have	index	evaluates	the	consistency	between	the	items	and	
indicators	and	the	accuracy	of	the	content	by	using	IOC	was	0.33-0.67	5)	Measuring	creativity	 
Data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	found	to	have	a	mean	of	4.43.	 
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6)	statistic	using	in	learning	behavior	wear	percentage,	mean	and	standard	deviation	found	
to	have	a	mean	of	0.89.

The	results	found	that	the	efficiency	on	web	Sequential	Structure	model	and	Web	
Structure	model	 were	 84.22/88.63	 and	 80.42/83.75,	 respectively.	 Effectiveness	 index	
were	0.84	and	0.76,	 respectively.	Comparing	 the	achievement	of	 students	who	 learned	
on	the	web	Sequential	Structure	has	higher	achievement	 than	the	Web	Structure	model	 
statistically	significant	at	the	.05	level.	Comparing	the	creativity	of	the	students	who	learned	
on	the	web	Sequential	Structure	has	higher	achievement	 than	the	Web	Structure	model	 
statistically	significant	at	the	.05	level.	Education	learning	behavior	of	the	students	who	learned	
the	web	Sequential	Structure	and	the	Web	Structure	model	classified	in	the	good	score	 
of	25	points	with	a	mean	of	23.15	and	23.20	respectively.

บทนำา
ปัจจุบันเทคโนโลยี	 และการสื่อสารทาง

อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้เกิดความ
สะดวก	 รวดเร็วมีความทันสมัย	 ทันต่อเหตุการณ์	
เพราะอินเทอร์เน็ตจะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทัน
สมัย	 มีความหลากหลายในด้านสาระและเป็น
แหลง่สารสนเทศสำาหรบัทกุวงการทีส่ามารถค้นหา
สิ่งที่ต้องการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง	(ตวงพร	ณ	นคร,	2542:	105)	

ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน
ประสบปัญหา	เวลาเรียนในห้องเรียนจำากัด	ส่งผล
ทำาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร	 ทำาให้ผู้
วจัิยให้ความสนใจพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็
ขึ้น	โดยศึกษาลักษณะของ	เว็บที่มีโครงสร้างแบบ
เรียงลำาดับ	 (Sequential	 Structure)	 และ	 เว็บที่
มีโครงสร้างแบบใยแมงมุม	(Web	Structure)	ซึ่ง
เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงลำาดับ	 จะมีโครงสร้าง
ที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเรื่องราวตามลำาดับเวลาหรือ
ดำาเนินเนื้อหาไปตามลำาดับ	 ภายในเว็บไซต์จะ
ดำาเนินเรื่องไปในลักษณะเส้นตรงโดยมีปุ่มเดิน
หน้าถอยหลังเป็นเครื่องมือหลักที่และ	 เว็บที่มี

โครงสร้างแบบใยแมงมุม	จะมีโครงสร้างที่มีความ
ยืดหยุ่นมากที่สุด	 ทุกหน้าในเว็บสามารถจะเชื่อม
โยงไปถึงกันได้หมด	 เป็นการสร้างรูปแบบการเข้า
สู่เนื้อหาที่เป็นอิสระ

จากเหตผุลดงักลา่ว	ผูวิ้จยัจงึเลอืกพฒันา
โปรแกรม	Edius	6	ให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และโปรแกรมบท
เรยีนบนเวบ็แบบใยแมงมมุ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การเรยีนการสอนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและฝกึ
ทักษะปฏิบัติต่างๆ	 ให้แก่นิสิตได้ดีมากยิ่งข้ึนโดย
นำาเอาสถานการณ์จำาลองภาพเสมือนจริงคลิป
วีดิโอเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นขั้นตอนหรือการ
ทำางานจากนั้นก็ฝึกทักษะปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
ตามเนื้อหาของหลักสูตรที่กำาหนดไว้	 อันจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานทั้งมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้มาก
ยิง่ขึน้	นอกจากนีย้งัชว่ยแกป้ญัหาในเรือ่งของเวลา
เรียนที่ไม่เพียงพอ	 นิสิตสามารถทบทวนความรู้	
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บเรียนรู้ได้ทุกที่	ทุกเวลา	โดยการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต	 ด้วยประโยชน์จากข้อจำากัดใน
เรื่องของเวลา	ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา	 และพัฒนา
โปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบั	และแบบ



Journal of Education, Mahasarakham University 47 Volume 9 Number 2 April - June 2015

ใยแมงมุม	เรื่อง	การตัดต่อวิดิทัศน์	เพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล	 ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน
ท่ีพัฒนาข้ึน	 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทักษะการปฏิบัติ	ความคิดสร้างสรรค์ต่อการ
เรยีนระหวา่งนสิติทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ	และแบบใยแมงมุม	ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุง	 และพัฒนาโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บในรูปแบบต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพือ่หาประสทิธภิาพโปรแกรมบทเรยีน

บนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	 แบบใยแมงมุมเรื่อง	
การตัดต่อวิดิทัศน์	ตามเกณฑ์	80/80

2.	 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	
แบบใยแมงมุม	เรื่อง	การตัดต่อวิดิทัศน์

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 ทักษะปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต
ระหว่างกลุ่ม	 หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับและแบบใยแมงมุม

4.	เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการเรยีนของนิสติ
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สมมติฐานของการวิจัย
นิสิตท่ีเรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็

แบบเรยีงลำาดบัเรือ่งการตัดต่อวดิิทศัน์มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนทกัษะปฏบิตัแิละความคดิสรา้งสรรค์
สูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมุม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย

คือ	 นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่	 2	 หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียน	วิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	ใน
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	83	คน

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียน	 วิชา	 1203202	
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชนภาคเรียนที่	1	ปี
การศึกษา	2556	จำานวน	40	คน	 โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	20	คน	ได้มา
จากการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	 (Cluster	
Random	Sampling)	โดยใช้เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์
ในการแยกนสิติทีม่ผีลการเรยีน	สงูกลางต่ำาแลว้นำา
มาจับฉลากแยกกลุ่มเรียนเป็น	2	กลุ่มเรียนเท่าๆ	
กัน	ดังนี้

1.	 กลุ่มทดลอง	 1	 คือ	 ที่ เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับจำานวน	
1	กลุ่มเรียน	นิสิตทั้งสิ้น	จำานวน	20	คน

2.	 กลุ่มทดลอง	 2	 คือ	 ที่ เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุมจำานวน	1	
กลุ่ม	นิสิตทั้งสิ้น	จำานวน	20	คน

ตัวแปรของการวิจัย

1.	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่วิธีการเรียน	2	วิธี
ประกอบด้วย

1.1	 การเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ

1.2	 การเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบใยแมงมุม
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2.	ตัวแปรตาม	คือ

2.1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2	ทักษะปฏิบัติ

2.3	ความคิดสร้างสรรค์

2.4	พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ภาคเรยีนที	่1	ปกีารศกึษา	2556	ใช้เวลา
ในการทดลองแต่ละกลุ่มรวม	 21	 ชั่วโมงทดสอบ
ก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนกลุ่มละ	2	ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง
ลำาดับ	 เรื่อง	 การตัดต่อวิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2.	 โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใย
แมงมุมเรื่อง	 การตัดต่อวิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนการเรียน(Pre-test)	 เรื่องการตัดต่อ
วิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่	 2	
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นแบบ
เลือกตอบ	จำานวน	4ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ

4.	 แบบวัดทักษะปฏิบัติจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	 แบบใยแมงมุมที่มีผล
ต่อทักษะปฏิบัติเรื่องการตัดต่อวิดิทัศน์	 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ
จำานวนจำานวน	5	ข้อ

5.	แบบวัดความคิดสร้างสรรค์	โปรแกรม

บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	 แบบใย
แมงมุม	 เรื่อง	 การตัดต่อวิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(Rating	Scale)	5	ระดับจำานวนจำานวน	5	ข้อ

6.	 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนสำาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศมี
ลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่	(Rating	
Scale)	5	ระดับจำานวน	15	ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.	ทำาการแนะนำากลุม่ตวัอยา่งทัง้	2	กลุม่
โดยการแจกคู่มือการเข้าเรียนในระบบโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	และโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบใยแมงมุมให้กับนิสิตแต่ละกลุ่ม
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าใจ
ระบบการเข้าเรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ

2.	 แจกรหัสประจำาตัว	 (Login)	 และ
รหัสผ่าน	(Password)	ให้แก่กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้
สามารถเข้าเรียนบทเรียนตามที่กำาหนด

3.	 ผู้วิจัยให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	
(Pre-test)	รายวชิา	1203202	เทคโนโลยเีพือ่การ
สื่อสารมวลชนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนและได้วิเคราะห์หา
คุณภาพแล้วจำานวน	40	ข้อ

4.	 ทำาการทดลองโดยให้นิสิตได้เรียนบท
เรยีนโปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบเรยีงลำาดบั	และ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุม	 รายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	ซึ่ง
นำาเสนอผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็และกำาหนดนดั
วันทำาแบบทดสอบยอ่ยระหว่างเรยีนในแตล่ะหนว่ย
การเรียนให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างทราบ

5 . 	 ผู้ วิ จั ย ให้นิ สิ ตทำ ากิ จกรรมท้ าย
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หน่วยการรู้จนครบทุกหน่วยการเรียน	 รายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	

6.	 ผู้วิจัยให้นิสิตทำาแบบวัดทักษะปฏิบัติ	
ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง
ลำาดบั	และโปรแกรมบทเรียนบนเวบ็แบบใยแมงมมุ

7.	 ผู้วิจัยให้นิสิตทำาแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง
ลำาดบั	และโปรแกรมบทเรียนบนเวบ็แบบใยแมงมมุ

8.	 ให้นิสิตทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน	 (Post-test)	 รายวิชา	
1203202	เทคโนโลยเีพ่ือการสือ่สารมวลชน	โดย
นดัหมายใหน้สิติกลุม่ตัวอย่างมาให้พรอ้มกนัโดยใช้
แบบทดสอบชดุเดียวกนักบัแบบทดสอบกอ่นเรยีน

9.	 ให้นิสิตทำาแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียน	รายวิชา	1203202	เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารมวลชน	 ของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรยีนบนเวบ็	แบบเรยีงลำาดับและโปรแกรมบทเรยีน
บนเว็บแบบใยแมงมุม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่	 1	 การทดสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บ/โดยผู้วิจัยนำาคะแนนที่
ได้จากการทำาแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรยีนมาหาค่าทางสถติโิดยใช้รอ้ย
ละคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานตามเกณฑ	์
80/80	(เผชิญ	กิจระการ,	2544:	44-51)

ตอน ท่ี 	 2	 การทดสอบหาค่า ดัชนี
ประสิทธิผล	E.I	ของโปรแกรมบทเรียนบนเว็บโดย 
นำาคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา	
(เผชิญ	กิจระการ,	2544:	44-51)

ตอนที	่3	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทกัษะปฏบิตัคิวามคิดสรา้งสรรคร์ะหวา่งกลุม่
ทดลองท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ

เรียงลำาดับและแบบใยแมงมุมโดยใช้การทดสอบ
แบบ	t-test	สำาหรับประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน	(Independence	Sample	Test)	(บุญชม
ศรีสะอาด,	2545:	119)	

ตอนที่	 4	 วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับและแบบใยแมงมุมโดยใช้การ
ทดสอบแบบ	 หาค่าเฉลี่ย	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,
2545:	 105)	 และใช้เกณฑ์การประเมินของ	 
นิลวรรณ	ดิลกลาภ	(2555:	139)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย	สรุปได้	ดังนี้

1.	 การหาประสิทธิภาพของโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 มีประสิทธิ
ประสทิธภิาพ	(E1/E2)	เทา่กับ	84.22/88.63และ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
ใยแมงมุม	 มีประสิทธิภาพ	 (E1/E2)	 เท่ากับ	
80.42/83.75	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ทำาให้
ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	ตามความมุ่ง
หมายของการวิจัย

2.	การหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.8363	 หรือคิดเป็น
ร้อยละ	 83.63โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใย
แมงมุม	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.7645	 หรือ	
คิดเป็นร้อยละ	76.45

3.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 พบว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
บนเว็บแบบเรียงลาดับ	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่า	 นิสิตท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	ดังตาราง	1	
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4.	 การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ	 พบว่า
นิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรียงลำาดับ	มีทักษะปฏิบัติสูงกว่า	นิสิตที่เรียนด้วย

โปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบใยแมงมมุอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับดังตาราง	2

ตาราง 1	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรียงลำาดับและแบบใยแมงมุมด้วยโปรแกรม	SPSS

คะแนน N S.D df t p-value

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 35.45 2.61
38 2.349 0.024

20 33.50 2.65

ตาราง 2	 การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ
และแบบใยแมงมุม

คะแนน N S.D df t p-value

ทักษะปฏิบัติ เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 22.20 1.79
38 19.10 0.000

20 19.75 2.59

5.	 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์	
ของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับและแบบใยแมงมุม	 พบว่านิสิต
ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง

ลำาดบัมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านสิติทีเ่รยีนดว้ย
โปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบใยแมงมมุอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	3

ตาราง 3	 การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค์	ของนสิติทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีง
ลำาดับและแบบใยแมงมุม	ด้วยโปรแกรม	SPSS

คะแนน N S.D df t p-value

ความคิดสร้างสรรค์ เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 18.65 1.18
38 22.61 0.000

20 16.25 1.07
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6.	 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ
นิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรียงลำาดับ	 และใยแมงมุม	 รายวิชา	 1203202	

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	 พบว่านิสิติทั้ง	
2	 กลุ่มมีมีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดัง
ตาราง	4

ตาราง 4	 การประเมนิพฤติกรรมการเรยีนของนสิติทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบั	
และแบบใยแมงมุมด้วยโปรแกรม	SPSS

พฤติกรรมการเรียน N S.D

เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 23.1555 1.39
1.1520 16.25

อภิปรายผล
จากการวจิยัในครัง้นีส้ามารถอภปิรายผล

ที่สำาคัญคือ

1.	 ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน
บนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
84.22/88.63	 หมายความว่า	 โปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 ทำาให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ	 84.22	 ถือเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 และทำาให้นิสติมี
ผลการเรียนรู้หลังเรียนเฉลี่ยร้อย	 88.63	 ถือเป็น
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ	 80/80	 และโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
ใยแมงมุม	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.42/83.75	
หมายความว่า	 โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใย
แมงมุม	 ทำาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน
เฉลี่ยร้อยละ	 80.42	 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ	 และทำาให้นิสติมีผลการเรียนรู้หลัง
เรียนเฉลี่ยร้อย	 83.75	 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	80/80	ที่เป็นเช่น
น้ี	 เพราะในการดำาเนินการพัฒนาโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บ	 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำา

ปรึกษา	 และ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผล	
เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมใน
การออกแบบโปรแกรมบทเรยีนแลว้นำาไปปรบัปรงุ
แก้ไข	 ดังนั้น	 บทเรียนที่พัฒนาข้ึนจึงนำาไปสู่การ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมอกีรปูแบบหนึง่	ซึง่จะทำาใหน้สิติ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยไม่จำากัดเวลาและ 
สถานที่ สอดคล้องกับงานวิจัยพงษ์พิพัฒน์ 	 
สายทอง	(2545:	132-148)	พบว่า	การพัฒนา
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเป็นการใช้รูปแบบการ
เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่	 ซึ่ง
กำาลังอยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไปทำาให้
นิสิตเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สนใจเป็น
พิเศษเนื่องจากเป็นการเรียนแบบใหม่	 การเรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ	 (Web	 Based	 
Instruction:	WBI)	 ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ศึกษาในยุคของ	E-learning	ซึ่งถือเป็นการนำาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาให้ทันสมัย

2.	ดชันปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีน
บนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.8363	 หมายความว่า	
หลังจากนิสิตเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับแล้ว	นิสิตมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 
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รอ้ยละ	83.63	และ	ดัชนีประสทิธผิลของโปรแกรม 
บทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุม	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 
มคีา่เทา่กบั	0.7645	หมายความวา่	หลงัจากนสิติ
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุม	
แล้ว	 นิสิตมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	76.45	
ที่เป็นเช่นนี้	 อาจเป็นเพราะโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บที่นำาเสนอเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน	 เน้ือหา
ของโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็ทัง้	2	รปูแบบมคีวาม
เหมาะสมกับนิสิต	 เนื้อหาไม่ซับซ้อนไม่ก่อให้เกิด
ความสบัสน	มีการใช้แบบตวัอกัษรทีอ่า่นงา่ย	แบบ
สรุปเนื้อหามีแบบฝึกหัดมาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นความ
สนใจของนิสิต	จงึทำาใหน้สิติมกีารตอบสนองความ
รูส้กึทางการเรยีนได้รวดเรว็	สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ	คชากฤษ	 เหลี่ยมไธสง	 (2546:	126-127)	
ได้ทำาการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
การสอนวิชาวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	80/80	เพ่ือ
หาดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนโปรแกรมการเรยีน
การสอนผา่นเวบ็ทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือเปรยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้และความ
พึงพอใจของนิสิตหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียน
ด้วยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ที่มีโครงสร้างแบบลำาดับขั้นและโครงสร้างแบบ
ใยแมงมุมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนิสิต
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน	 45	
คนโดยการเลือกแบบเจาะจงและเลือกวิธีการ
ทดลองให้แก่กลุ่มตัวอย่างโดยการสุมอย่างง่ายได้
ดังนี้กลุ่มทดลองที่	 1	 นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษา
อุดร.านีจำานวน	20	คนเรยีนด้วยบทเรยีนโปรแกรม
การเรียนการสอบผา่นเวบ็ทีม่โีครงสรา้งแบบลำาดับ
ขัน้และกลุม่ทดลองที	่2	คอืนสิติศนูยม์หาสารคาม
จำานวน	 25	 คนเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมการ
เรยีนการสอนผ่านเวบ็ทีม่โีครงสรา้งแบบใยแมงมมุ

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้	 1)บทเรียนโปรแกรมการ
เรียนการสอนผ่านเว็บท่ีมีโครงสร้างแบบลำาดับข้ัน
ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 87.50/80.12	 และมี
ดชันปีระสทิธผิลเทา่กบั	0.60	2)บทเรยีนโปรแกรม
การเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีโครงสร้างแบบใย
แมงมุมมีประสิทธิภาเท่ากับ86.80/80.20	 และ	
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.61	 3)นิสิตที่เรียน
ด้วยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ที่มีโครงสร้างแบบลำาดับขั้นและโครงสร้างแบบ
ใยแมงมุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทน
ในการเรียนรู้และความพึงพอใจของนิสิตหลัง
การเรียนไม่แตกต่าง	 4)นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียน
โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีโครงสร้าง
แบบลำาดบัขัน้มคีวามคงทนในการเรยีนรูผ้า่นไป	2	
สัปดาห์คิดเป็นร้อนละ	77.50	คะแนนเฉลี่ยลดลง	
1.05	คะแนนและการสญูเสยีความทรงจำาเปน็รอ้ย
ละ	3.27	คา่ของเฉลีย่คะแนนหลงัเรยีนและนสิติที่
เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนบน
เว็บที่มีโครงสร้างแบบใยแมงมุมมีความคงทนใน
การเรียนรู้ผ่านไป	2	สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ	2.87	
ของค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน

3.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ระหว่างกลุ่ม	ของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรยีนบนเว็บแบบเรยีงลำาดบั	และใยแมงมมุของ
รายวิชา	 1203202	 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
มวลชน	 พบว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
บนเว็บแบบเรียงลาดับ	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่า	 นิสิตท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .
05ดังนั้น	 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็น
เช่นนี้	 เพราะลักษณะการนำาตนเองเพื่อการเรียน
รู้ของนิสิตแต่ละคนต่างกัน	 ทำาให้นิสิตมีความรู้ที่
ได้รับต่างกัน	นั่นคือความแตกต่างของความรู้ที่ได้
รับระหว่างกลุ่ม	 ข้ึนอยู่กับการใฝ่รู้เป็นลักษณะที่
มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนอาจจะมีมากหรือน้อยก็ได้
ในแต่ละสถานการณ์	 ทั้งนี้	 ลักษณะของบุคคลที่
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มีการเสาะแสวงขวนขวายที่จะศึกษาด้วยตนเอง 
ไม่มีผู้ใดบังคับ	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 
พงษ์พิพัฒน์	 สายทอง	 (2545:	 132-148)	 ได้
ทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือ
ข่ายวิชาการวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพทำาการทดลองเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในการ
เรียนรู้และความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ระบบเครอืขา่ยกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอืนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน	 42	
คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงแบบเป็นกลุ่ม
ทดลอง	21	คนและกลุ่มควบคุม	21	คน	ผลการ
วิจัยปรากฏผลดังนี้	1)บทเรียนบนระบบเครือข่าย
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยร่วมเท่ากับ	80.15	
และมีดชันีประสทิธผิลเทา่กบั	0.49	2)นสิติทีเ่รยีน
ด้วยบนระบบเครือข่ายมีความคงทนในการเรียน
รู้หลังเรียนผ่านไปแล้ว	 2	 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ	
73.80	คะแนนเฉลีย่ลดลง	1.48	และสญูเสยีความ
จำาคิดเป็นร้อยละ	 4.77	 ของค่าเฉลี่ยคะแนนหลัง
เรียน	 3)นิสิตมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบท
เรียนบนระบบเครือข่ายอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	
4)นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่ายมี
คะแนนผลเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
สูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	5)	นิสิตที่เรียนด้วย
บทเรยีนระบบเครอืขา่ยมคีวามคงทนในการเรยีนรู้ 
สูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

4.	การเปรยีบเทยีบทกัษะปฏบิตัขิองนสิติ	
ระหว่างกลุ่ม	 หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ	 และใยแมงมุมของรายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	พบ
ว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ

เรียงลำาดับ	มีทักษะปฏิบัติสูงกว่า	นิสิตที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบใยแมงมมุอยา่งมนียั
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิาน
ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 โปรแกรมบทเรียน
มีประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นรายบุคคลใช้ในการ
เรยีนดว้ยตนเองในเวลาและสถานทีส่ะดวก	ชว่ยใน
ด้านการฝึกทักษะได้ดีเช่นการจำาลองสถานการณ์
เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหา	 ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการ 
เรียนรู้ให้แก่นิสิตได้ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของวรวัฒน์	บุญดี	(2554:	225)	ได้ศึกษาผลการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 
บนเว็บเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัแิละการทำางาน
แบบร่วมมือของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมพบว่า 
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมมีทักษะปฏิบัติสูงกว่า
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่เรียนปกติอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

5.	ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต	ระหว่าง
กลุ่ม	 หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับ	 และแบบใยแมงมุมของรายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	พบ
ว่า	นิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรยีงลำาดบัมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านสิติทีเ่รยีน
ดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบใยแมงมมุอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เป็นไปตามกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วารุณี	 ทิมินกุล	 (2556:	 89)	 ได้ศึกษาผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนแบบบรูณาการโดยใชป้ญัหาเปน็
ฐานผ่านบทเรียนบนเว็บของผู้เรียนระดับปริญญา
ตรีระหว่างผู้เรียนปกติกับผู้เรียนบนเว็บผู้เรียนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็มคีวามคดิสรา้งสรรคห์ลงั
เรยีนสงูกวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบปกตแิตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

6.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการของนิสิต	
หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง 
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ลำาดบั	และใยแมงมมุ	โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑท์ีด่	ี 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนิลวรรณ	ดิลกลาภ	
(2555:139)	ไดศ้กึษารปูแบบการพฒันาการเปน็
บุคคลใฝ่เรียนของการเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา	 ที่
ผู้วิจัยพัฒนาเป็นรูปแบบผ่านการทดลองใช้ตาม
ขั้นตอนการพัฒนา	 รูปแบบการพัฒนาความ
เป็นบุคคลใฝ่เรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา	 มี
คุณลักษณะองค์ประกอบความเป็นบุคคลใฝ่เรียน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา	 ประกอบด้วยกิจกรรม	
ที่ทำาให้เกิด	 ผลที่เกิด	 แนวทางการพัฒนาให้เกิด
พฤติกรรมที่ชี้วัด	 และคุณลักษณะองค์ประกอบ
ความเป็นบุคคลใฝ่เรียน	 พบว่า	 ผลการประเมิน
การใชร้ปูแบบการพัฒนาการเปน็บุคคลใฝเ่รยีนของ
นักเรียนคอนสารเทคโนโลยี	พบว่า	กลุ่มเป่าหมาย
ในกลุ่มของนักเรียน	43	คน	ผลการประเมินความ
เป็นบุคคลใฝ่เรียนของตนเอง	อยู่ในระดับมากทีส่ดุ	
13	 รายการ	 โดยมีค่าพฤติกรรมบ่งช้ี	 ในระดับ
สูงสุด	คือนักเรียนชอบถาม	ชอบศึกษาจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ	 มีแรงจูงใจในการเรียนรู้นักเรียน
มีเป้าหมายในชีวิต	 พฤติกรรมการเรียนที่ดี	 สนุก
กบัการเรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ 	และ	นักเรยีนอาชีวศกึษา	 
มีความตระหนักและให้ความสนใจในความรู้ 
มากขึ้น	 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	 
มีการใช้ เทคโนโลยี ในการสื่อสารที่มีความ 
หลากหลาย	 และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง 
ผลจากการพฒันา	นำาไปสูค่วามเปน็บคุคลใฝเ่รยีน
ได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้

1.1	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับและใยแมงมุม	 ผู้พัฒนาควรศึกษา
ปัจจัยต่างๆ	 นำาเข้ามาใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
ที่นำามาสอน	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ความต้องการ	
ลักษณะการเรียนของผู้เรียน	 จุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน	 เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการเรียนการ
สอน	 ให้เหมาะกับลักษณะการเรียน	 และตอบ
สนองความต้องการของผู้เรียน

1.2	 ผู้ท่ีต้องการจะนำาโปรแกรมบทเรียน
บนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัและใยแมงมมุไปใช	้ควรเพิม่
จอคอมพวิเตอรเ์ปน็	2	จอ	เพือ่ความสะดวกยิง่ขึน้	
โดย	ใช้จอคอมพิวเตอร์ตัวที่	1	เปิดชมคลิป	VDO	
และใชจ้อคอมพวิเตอรต์วัที	่2	เปดิโปรแกรมตดัตอ่	
แล้วปฏิบัติตามได้พร้อมกัน

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการวิจัยโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับและใยแมงมุม	 กับ
ระบบเครือข่ายอื่น	 เช่น	 โครงสร้างแบบลำาดับขั้น	
(Hierarchical	Structure)	เพื่อ	นำาผลการทดลอง
มาเปรียบเทียบกัน

2.2	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับและใยแมงมุมโดย
นำาวธิกีารจดัการเรยีนในการทดลองนีไ้ปทดลองใน
รายวชิาและเนือ้หาอืน่ๆ	ทีแ่ตกตา่งกนั	เพือ่ดวูา่ให้
ผลเช่นเดียวกันกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หรือไม่
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