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บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เร่ือง การใช้โทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำาเสนองาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อสร้างบทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองานผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำาหรับ
นกัเรยีน ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่หาดัชนปีระสทิธผิลของการเรยีนรู ้ 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฏีคอนสตรคัตวิสิตเ์รือ่ง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการนำาเสนองาน กอ่นเรยีน
และหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง  
การใช้โทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำาเสนองาน หลังเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บกับกลุ่มที่เรียนแบบวิธีปกติ 
5) เพื่อศึกษาผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บจากความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำาบล
โคกกระเบ้ือง อำาเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา
เขต 6ได้จากการเลือกสุ่มแบบกลุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)บทเรียนบน
เวบ็ตามทฤษฏคีอนสตรคัตวิสิตท์ีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) แผนการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎ ี
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คอนสตรัคติวิสต์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจำานวน 
40 ข้อ 4) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจำานวน 30 ข้อ
และ5)แบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฏคีอนสตรคั
ติวิสต์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำานวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Independent)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. บทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง การใช้โทคโนโลยี สารสนเทศการนำาเสนอ
งาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 80.15/82.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด

2. ดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฏ ีคอนสตรคัตวิสิตเ์รือ่ง การใชโ้ทค
โนโลย ีสารสนเทศการนำาเสนองาน ทีม่ตีอ่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผลค่าเท่ากับ .64 หรือคิดเป็นร้อยละ 64

3. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดแกป้ญัหาของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรียนบนเว็บตาม
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปทีี ่3 มีคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนมคีา่เทา่กบั 18.63 
และ 23.75 แสดงว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 ระหวา่งการเรยีนดว้ยบทเรยีน
บนเวบ็ตามทฤษฏคีอนสตรคัตวิสิต์กบัการเรียนแบบวิธีปกต ิมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน และความ
สามารถในการคดิแกป้ญัหาหลงัเรยีนมคีะแนนเฉล่ียสงูกว่าการเรยีนดว้ยวิธปีกตอิยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการนำาเสนองาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจเฉล่ีย
เท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

โดยสรุป บทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง การใช้โทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำาเสนองาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีผู่ว้จัิยสรา้งข้ึนทำาใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิแก้
ปญัหาสูงข้ึน และนกัเรยีนมคีวามพึงพอใจตอ่การเรยีนรูใ้นระดับมากทีสุ่ด ซึง่ควรส่งเสริมและสนบัสนนุให้
ครสูามารถนำาบทเรยีนน้ีไปใช้ในการเรยีนการสอน เพือ่ใหผู้้เรียนบรรลตุามความมุ่งหมายของรายวิชาตอ่ไป

คำ�สำ�คัญ: ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
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Abtract
This study aimed to: 1) to develop the study with lessons on web-based  

constructivist theory toward achievement andproblem solving ability.Mathayomsusa 3 students. 
with a required efficiency of 80/80 2) to find out an effectiveness index of the developed on 
web-based, 3) to compare the problem solving ability pre-andpost outcome of the students 
who learned by the lessons on web-based constructivist 4) to comparethe achievement of  
the studentswho learned by the lessons on web-based constructivist between before and 
after-learning and 5) study students’ satisfaction with the web-basedconstructivist theory toward 
achievement and ability to think of a solution. The sample used in this study consisted of 32 
Mathayomsusa 3 students of Bansaseleim School and then used cluster random sampling.  
The research tools used: 1) the study with lessons on web-based constructivist theory.  
2) learning management plan, 3) test of learning the problem solving ability that had 4 types of 
answer option4) test of learning achievement that had 4 types of answer options, and 5) the 
student satisfaction test for lessons on web-based constructivist theory the were percentage, 
mean, standard deviation, and pairs sample t-test. The results of the study were as follows:

1. Thelessons web-based with the constructivist concept had an efficiency of 
80.15/82.42 which the established requirement.

2. The effectiveness index of the students who learned by lessons on web-based 
constructivist theory was0.64 or 64 percent.

3. The ability of problem solving of student after learning by lessons on web-based 
constructivisttheory ability pre-andpost outcomebyto .05 level of significance.

4. The students who the study with lessons on web-based constructivist theory. 
Increased their to achievementhad an average score higher than before they learnt by toto 
.05 level of significance.

5. The student who learnt by lessons on web-based constructivisttheory . The use 
of information technology presentations. Toward achievement and problem solving ability, 
Mathayomsusa 3 students are satisfied with the number of mean score 4.55 at the highest 
satisfaction level.

Keywords: Information technologypresentations, constructivist theory, achievement,  
problems–solving
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บทนำา
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Information Technology) เข้ามามีบทบาท 
เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์มากข้ึน
ทำาให้เกิดการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางมี
การแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด ประสบการณ์ผ่าน
สื่อทางไกลอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการแลก
เปลี่ยนข้อมูลการสืบค้นตำาราเอกสารงานวิจัยการ
เรียนการสอนทางไกลการประชุมการฝึกอบรม
ทางไกลซึง่ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีน้ันอำานวย
ความสะดวกในด้านการติดต่อติดสื่อสารได้เป็น
อย่างมากเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีแพร่หลายและ
ทนัสมยัทีส่ดุในยคุน้ีเรยีกวา่อนิเทอร์เน็ต (Internet)  
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุคที่มีความสะดวก
สบายหลายๆ อย่างในการดำารงชีวิตไม่เว้นแม้
กระทั่งการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
แนวทางการยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญในยุคน้ีการเรียน
ด้วยตนเองแบบสบายๆ อยู่กับบ้านพร้อมที่จะ
โต้ตอบทางไกลกับผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมช้ันเรียน
ผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งการเรียนการสอนกับ
สื่อสำาเร็จรูปต่างๆ มีบทบาทเป็นอย่างมากและ
กำาลังจะกลายเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งสำาหรับรูปแบบการจัดการศึกษา
ในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณลักษณะ
ที่สำาคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่งเช่นช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำาของโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นเงื่อนไข
สำาคัญในการตอบสนองนโยบายที่เป็นการศึกษา
เพื่อประชาชนทุกคนซึ่งประชาชนทุกคนมีโอกาส
ที่จะเรียนหรือศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันไม่มีข้อ
จำากัดด้านสถานที่เวลาอายุและค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
การเรียนการสอนในหลายสถาบันได้มีการจัด
ทำาห้องเรียนเสมือน (Cyberclass) หรือ Virtual 
Classroom แบบ Onlineเต็มรูปแบบผู้สอนและ 
ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนหรือ

นำาเสนอสื่อการเรียนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างอิสระ
และรวดเรว็มกีารสรา้งบทเรยีนบนเครือข่าย (Web-
base Course) มาชว่ยในการจดัการเรยีนการสอน
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่นำาไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบทุก
สถานที่ทุกเวลานอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็น
แนวคิดของการศึกษาที่มุ่ งมาสู่กระบวนการ
ศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเน้นให้คนฉลาดรู้จักคิดรู้จัก
ความจริงของสภาพแวดล้อมและสังคมผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่โดยใช้
เทคโนโลยมีาเปน็เครือ่งมอืในการแสวงหาเพือ่การ
เรียนรู้พัฒนาการงานและคุณภาพชีวิตของตนเอง
เป็นการศึกษาที่ให้ทั้ง“วิธีการเรียนรู้” และให้ทั้ง 
“ความสุขในการเรียนรู้” อันเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการจัดการศกึษาใหป้ระสบผลสำาเรจ็ (กิดานนัท ์ 
มลิทอง, 2543: 18) การออกแบบส่ิงแวดล้อม
การเรียนรู้ (Learning environment design)
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
จะมีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อให้เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนอย่างมีความหมายของ ส่ิง
สำาคัญก็คือ ผู้เรียนจะเป็นผู้อธิบาย (Interpret) 
และสร้างความหมายที่เกิดจากประสบการณ์และ
การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตัวของเขาเองความสนใจ
และแรงจงูใจตามแนวคอนสตรคัตวิสิต ์เปน็เครือ่ง
มือสร้างสรรค์สังคม อาจกำาหนดเป็นมุมมองท่ี
เชื่อว่าการจัดการท่ีดีของชีวิตมนุษย์ (Grace, 
1987) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้าน
การสื่อสาร การสืบเสาะ การวิเคราะห์ การตั้งข้อ
สันนิษฐานการให้เหตุผล การเลือกยุทธวิธีต่างๆ 
ในการแก้ปัญหา ดังนั้นถ้านักการศึกษาจะนำาวิธี
การสอนนี้ไปใช้ก็จะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์การ
เรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในงาน (project) 
นั้นๆ อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น และกิจกรรม
ทีเ่กดิขึน้จะตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารสำารวจการทดลอง 
การสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการ
สะทอ้นผลหลงัจากการศกึษา แกน่แทค้วามสำาคญั
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ของคอนสตรคัตวิิสต์กคื็อผูเ้รียนต้องเป็นผูล้งมอืทำา
ด้วยตนเอง หรือ ที่เรียกกันว่า “Active Learner”  
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้ จะสนับสนุนให้ผู้ เ รียนมี
ประสบการณ์มากที่สุด (Jonassen, 1999) การ 
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นวิธีการเรียนการสอนวิธี
หนึ่งที่มีความเหมาะสมในการแก้ปัญหามาสร้าง 
ความเข้าใจและหาหนทางแก้ปัญหาโดยมีโจทย์
ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ทำาให้
มกีารพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิด Weir (1974) Polya 
(1957) และ Sdorow (1993) ได้สรุปไว้ 4 
ขั้นตอนคือ ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา และตรวจสอบผลลัพธ์
ความสำาเร็จของการเรียนขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของ
ผู้เรียนกับสิ่งที่ไม่รู้เผชิญปัญหาด้วยตัวเองอาจจะ
เกิดการท้อแท้ปัญหาอาจไม่เกิดการท้าท้ายให้มี
การแก้ปัญหาและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีทักษะที่จำาเป็นเพ่ือกระตุ้น 
ผู้เรียนชี้แนะนำาแนวทางเตรียมแหล่งข้อมูลให้
พร้อมเพื่อสนับสนุนผู้เรียนกระบวนการที่ทำาให้ 
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมาย

จากการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม พบว่าผลการเรียนรู้
ในการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำาประสิทธิภาพยังไม่ 
น่าพอใจ นักเรียนขาดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา จึงจำาเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอน  
จงึจดัทำาสือ่การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่สรา้งแรง
จูงใจ สร้างความสนใจ เพื่อให้ระดับผลการเรียน 
ท่ีสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการเรียนบนเว็บ
รูปแบบการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำาเสนอนำาเสนองานของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี

คอนสตรคัตวิสิต ์เรือ่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
การนำาเสนองาน ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองานของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3มรีะดบัความสามารถ
ทางการเรียนต่างกัน

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
ด้วยการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนที่เรียน
ดว้ยบนเวบ็ตามทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต์ เรือ่งการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศการนำาเสนองานของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บท
เรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหา ของผู้เรียนด้วยการ
เรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีผลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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2. ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการนำาเสนองาน และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บกับการเรียนปกติแตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินวิจัย ผู้วิจัยได้กำาหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านสระ
สี่เหลี่ยม ตำาบลโคกกระเบื้อง อำาเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา กำาลังเรียนอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จำานวน 3 
ห้องเรียน จำานวน 76 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสระส่ีเหลี่ยม ตำาบลโคกกระเบื้อง อำาเภอ
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา กำาลังเรียนอยู่ใน
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2558 สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 
6 จำานวน 1ห้องเรียนจำานวน 32 คน โดยการการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มโดยการจับสลากที่ระบุช่ือกลุ่มตัวอย่างแล้ว
ระบุจำานวนกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
หาประสทิธภิาพของเครือ่งมอื จำานวน 1 หอ้งเรยีน

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

ตัวแปรอิสระ ได้แก ่วธิกีารเรยีน แบง่ออก
เป็น 2 วิธี คือ

1. การเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎคีอนสตรัค
ติวิสต์

2. การเรียนแบบปกติ

ตัวแปรตาม ได้แก่

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

3. ความพึงพอใจ

เนื้อหา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหา
วิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน 
ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมปีการ
ศึกษา 2558 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 
การนำาเสนองาน การเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับงานนำาเสนอ การเลือกใช้อุปกรณ์
ใช้ประกอบในการนำาเสนองาน การพัฒนางานนำา
เสนอด้วยเทคโนโลยี

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา 16 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด ประกอบ
ด้วย

1. บทเรยีนบนเวบ็ ตามทฤษฎคีอนสตรคั
ตวิิสตวิ์ชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี เรือ่งการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศการนำาเสนองานของนกัเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนทัง้กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน กลุม่สาระการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ีชัน้มธัยมศึกษาปท่ีี3เรือ่งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน

4. แบบวัดความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหาเป็นเครื่องมือที่ใช้แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจเปน็แบบ
ทดสอบมีจำานวน 30 ข้อ

5. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บท
เรียนบนเว็บ ซึ่งเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนบนเว็บตาม
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ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การนำาเสนองาน ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปทีี ่3เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่  
แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับคือ  
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ จำานวน 1 
ฉบับ โดยวัดเป็นรายด้าน(ด้านเนื้อหา ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านรูปแบบโปรแกรม
บทเรียน และด้านการวัดประเมินผล) และรายข้อ 
จำานวน 20 ข้อ

4. วิธีดำาเนินการทดลองและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

1. การสร้างบทเรียนบนเว็บโดยศึกษา
และวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจำาแนกกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ วิธีการ ทฤษฏี 
และเทคนิค วิธีการสร้างส่ือโปรแกรมบทเรียน
จากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
หนังสือการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบทเรยีน  
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2554: 95 – 111) 

2. สร้างบทเรียนและทดสอบเบื้องต้น 
นำาบทเรียนบนเว็บที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบและพฒันาโปรแกรม และดา้นการวดัผล
และประเมินผล

3. ปรับปรุงงานทั้งหมดตามคำาแนะนำา
และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว นำาเครื่อง
มอืทัง้หมดทีผ่า่นการปรบัปรงุแลว้ไปทดลองใช้กบั
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในระดับเดียวกันเพื่อ
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. สถิติพืน้ฐานทีใ่ช่ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ได้แก่ การหาความเที่ยงตรง การหาค่าอำานาจ 
จำาแนก หาค่าความเชือ่มัน่ หาคา่อำานาจการจำาแนก 

ของแบบสอบถามตามมาตรส่วนประมาณค่า หา
ค่าความเช่ือม่ัน ของแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
วิธีของ Cronbach หาค่าความยาก (P) ของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
วัดความสามารถการแก้ปัญหา การหาค่า 
ประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) และการหาค่าดัชนี

ประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.)

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  
โดยใช้สถิติ t-test (pairs sample t-test) (ล้วน  
สายยศ และองัคณา สายยศ, 2540: 352 – 361) 
และ t-test (Independent)

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการนำาเสนองาน ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 มปีระสิทธภิาพ (E

1
/E

2
) เทา่กบั 

80.15/82.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด

2. การหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
บนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.64 แสดงให้เห็นว่าบท
เรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิผลทำาให้
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 64

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา ของผู้เรียนด้วยการ
เรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

3.1 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์วิสต์ เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนความ
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สามารถในการคดิแกป้ญัหาเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่
การเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์วิสต์ เร่ืองการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน ของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3 มคีะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่การเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การประเมินความพึงพอใจการใช้บท
เรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์มค่ีาคะแนนเฉลีย่โดย
รวมเทา่กบั 4.55 ซึง่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่นักเรยีน
มีความพึงพอใจรายด้านเนื้อหามากที่สุด มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.59และด้านการวดัผล
ประเมนิผล มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.55 ซึง่อยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน

อภิปรายผล
ผู้วิจัยการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการใช้โทคโนโลยี
สารสนเทศการนำาเสนองาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้
ปัญหา ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีน
บ้านสระส่ีเหลี่ยม ตำาบลโคกกระเบื้อง อำาเภอ
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ที่กำาลัง
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2558 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6 จำานวน 1 
หอ้งเรยีน จำานวน 32 คน จากผลการวจิยัสามารถ

อภิปรายผลได้ตามลำาดับหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน ที่มีต่อผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
พบว่า บทเรยีนบนเว็บผู้วิจัยสรา้งข้ึนมปีระสทิธภิาพ  
(E

1
/E

2
) เท่ากับ 80.15/82.42 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
แสวงหาความรู้จากบทเรียน มีความสามารถแก้
ปญัหาตา่งๆ อยา่งมเีหตผุล มคีวามรูส้กึและความ
คดิเปน็ของตนเอง ผลดงักลา่วสอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของ ; อมรรัตน์ชัยเสนหาญ และจรัญแสนราช 
(2557) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการเขียน  
Mind Mapping สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ประสิทธิภาพของบทเรียนจากคะแนนที่
ได้จากการทำาแบบทดสอบระหว่างเรียน E

1
 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.19 และคะแนนที่ได้
จากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน E

2
 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.08: อุษณี

ยาเพชรนาท (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาบท
เรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เรื่องดินในท้องถ่ินของเรา พลังงาน
แสงจักรวาล และอวกาศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 83.83/81.67: นุชนีย์ แววสูงเนิน 
(2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
การบัญชี เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ วิชาความรู้
เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.34/80.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80:  
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือ
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การโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับการป้อนกลับอย่าง
สม่ำาเสมอกับเน้ือหาและกจิกรรมตา่งๆ นอกจากนี ้
ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดีทั้งสามารถประเมิน
และตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้รยีนได้ตลอดเวลา
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

สาเหตุทีท่ำาใหบ้ทเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏี
คอนสตรคัติวสิต์เรือ่งการใชโ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
การนำาเสนองาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3มปีระสทิธภิาพ (E

1
/

E
2
) เท่ากับ 80.15/82.42 ตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้และสามารถนำาไปประกอบการสอนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมสีาเหตมุาจาก ผูว้จิยัได้นำาเอาหลกั
การ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ต่างๆ มา
ใช้พัฒนาบทเรียนบนเว็บ ทำาให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการรว่มกจิกรรมทกุครัง้ด้วยความสมคัรใจ 
เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ทำาให้รูจ้กัศกึษาหาความรูจ้าก
บทเรียนบนเว็บได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล มีความรู้สึกและความ
คิดเป็นของตนเอง ตลอดทั้งรู้จักช่วยเหลือเพื่อน 
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และ
เข้าใจบทเรยีนสามารถประยกุตส์ิง่ทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน นอกจากนี้การที่ผู้วิจัย
ได้นำาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรอืรน้มีความอยากรูอ้ยากเหน็ ไมเ่กดิ
ความเบือ่หน่ายในการเรยีน ทำาใหนั้กเรยีนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ สะดวกรวดเร็ว
ตามความสามารถทำาให้สุนกสนานเพลิดเพลิน 
เกิดคุณลักษณะการนำาตนเองในการเรียน เมื่อ
สงสัยหรือไม่เข้าใจส่วนใดก็สามารถย้อนกลับไป 
ทบทวนศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาส่วนนั้น หรือทบ
ทวนหลายๆ ครัง้จนเกดิความจำา ส่งผลใหนั้กเรยีน
สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

2. ในการหาดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีน
บนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการนำาเสนองาน ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 พบวา่ 
คา่ดชันปีระสทิธผิล มคีา่เทา่กบั 0.64 แสดงใหเ้หน็
ว่าบทเรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิผล
ทำาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลัง
เรยีนสงูขึน้รอ้ยละ 64 ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยั
ของของอมรรัตน์ ชัยเสนหาญ และจรัญ แสนราช 
(2557) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการเขียน 
Mind Mapping สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ดัชนีประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ 51: อุษณี 
ยาเพชรนาท (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาบท
เรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เรื่องดินในท้องถิ่นของเราพลังงาน
แสงจักรวาลและอวกาศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ดัชนีประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ 81.67 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ 81.67 และนุชนีย์ แววสูงเนิน (2559: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี สาขาการบญัช ีเรือ่ง 
อสังหาริมทรัพย์ วิชาความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
ทั่วไปดัชนีประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ 65 

สาเหตทุีท่ำาใหก้ารพฒันาบทเรยีนบนเวบ็
ตามทฤษฏคีอนสตรคัตวิสิต ์เรือ่ง การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศการนำาเสนองาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน
มีประสิทธิผล เพราะบทเรียนที่ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นำาเสนอเนือ้หาการเรยีนรูแ้ละแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการได้รับประสบการณ์
ตรง สามารถทบทวนและทำาแบบฝึกหัดได้ตาม
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ต้องการ และเป็นสื่อประสมที่หลากหลาย เมื่อ
สงสัยสามารถสอบถามหรือตรวจสอบคำาตอบได้
ทันทีทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอน สามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

3. การวิ เคราะห์เปรียบเทียบความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบนเว็บตามทฤษฎี
คอนสตรคัติวสิต์ เรือ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำาเสนองาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การนำาเสนองานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคะแนนความสามารถในการ
คดิกอ่นปญัหากอ่นเรยีนและหลงัเรยีนมค่ีาเทา่กบั 
18.63 และ 23.75 ซึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของจินตนา นนท์ขุนทด (2558) โสภาพันธ์
สะอาด และคณะ (2554)

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนของการจัดการเรียนรู้บทเรียน
บนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำาเสนองาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มคีะแนนวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกับคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน
ด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และพบวา่นกัเรยีน ทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ตาม
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคะแนน
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก ผูเ้รยีนมคีวามเต็มใจในการ
ร่วมกิจกรรม เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถคิดแก้
ปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งมเีหตผุลทีเ่หมาะสม รูจ้กัรับ

ผิดชอบงานท่ีตนไดร้บัมอบหมายและนำาส่ิงทีเ่รยีนรู ้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนบทเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัค
ติววิสต์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำา
เสนองาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำา
เสนองาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เฉลี่ยโดยรวมมี
ค่าเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ทีส่ดุ เนือ่งจากผูวิ้จยัได้นำาเอานวัตกรรมเทคโนโลยี
ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว เสียง มาเป็นส่ือ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น สามารถศึกษาได้
ด้วยตนเองอย่างอิสระ สะดวก รวดเร็วตามความ
สามารถเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ผู้พัฒนา
ควรคำานึงถึงหลักจิตวิทยาการศึกษาด้วยจะต้อง
เน้นการออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่ ตลอด
เวลานอกจากจะเน้นเนื้อหาให้มี ความถูกต้อง
ชัดเจนแล้ว ยังต้องเน้นให้มี ความน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ การ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บควรตรวจสอบการแสดง
ผลผ่านโปรแกรมแสดงผลบนเวบ็เบราเซอร ์(Web 
Browser) หลายๆ ตัว เพราะโปรแกรมแสดงผล
บนเว็บแต่ละโปรแกรมจะให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน 
จะได้ทราบข้อบกพร่อง และแก้ไขได้ทันทีก่อนที่
จะส่งขึ้นไปแสดงผลจริงบนเครือข่าย
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1.2 แบบทดสอบและแบบฝีกหัดในบท
เรียนบนเว็บ ควรมีหลายรูปแบบ หรือมีพ้ืนที่นำา
เสนอผลงานจากการค้นคว้าของผู้เรียน ซึ่งจะ
เหมือนกับสภาพจรงิของการเรยีนภายในหอ้งเรยีน
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่มีอยู่ ในบทเรียนโดยตรง
แล้ว ผู้พัฒนาควรเพ่ิมเติมการเช่ือมโยงไปยัง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาโดยทำาการเชื่อม
โยงจากบทเรียนบนเว็บ สามารถสืบค้นความรู้
เพ่ิมเติม และต้องคำานงึถงึความพรอ้มของอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ความเร็วของอินเตอร์เน็ต เพราะ
หากคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีปัญหา จะ

ทำาให้ผู้เรียนกังวลกับการแก้ไขปัญหา ขาดสมาธิ
ในการเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บในรายวิ
ชาอ่ืนๆ เพราะอาจช่วยแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ทำาให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
การพฒันาบทเรยีนบนเว็บอาจมกีารศึกษาตวัแปร 
อ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียน 
บนเว็บให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
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