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บทคัดย่อ
งานวิจัยครัง้นี้ มีจุดมุ่งหมายคือ 1) ออกแบบการเรียนรูด้้วยบทเรียนบทเรียนบนเวบ็แบบคน้พบ

กับแบบทบทวนเน้ือหาทีม่ผีลตอ่ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง เสยีงกบั
การได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนี
ประสทิธผิลของการเรยีนรูด้้วยบทเรยีนบนบทเรยีนแบบคน้พบกบัแบบทบทวนเนือ้หา 3) เพือ่เปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างบทเรียนบนเว็บบทเรียนแบบค้นพบกับแบบทบทวนเนื้อหาที่มีผล
ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ
และแบบทบทวนเนื้อหาที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
กับการได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกสุ่มแบบกลุ่มเป็น
ห้องเรียน (Cluster Random Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อำาเภอ
ลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยัประกอบดว้ย 1) บทเรยีนบนเวบ็แบบคน้พบ และบทเรยีนแบบทบทวนเนือ้หา ทีม่ปีระสิทธภิาพตาม
เกณฑ ์80/80 2) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบและแบบทบทวนเนือ้หา 3) แบบวดัความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจำานวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 และ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Pair-Sample t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนบนเวบ็แบบค้นพบกบัแบบทบทวนเนือ้หาทีม่ผีลตอ่ความสามารถในการคดิแก้ปญัหา 
ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งเสยีงและการได้ยิน นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 พบพบว่ามปีระสทิธภิาพ 
(E

1
/E

2
) เท่ากับ 83.25/83.00 และ 73.25/78.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำาหนด 

2. ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบคน้พบกบับทเรยีนแบบทบทวนเนือ้หา
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.61 และ 0.46 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการ
เรียนรูท้ีผู้่วจิยัสรา้งขึน้มปีระสิทธผิลทำาใหน้กัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งมคีะแนนหลงัเรยีนกา้วหนา้ขึน้รอ้ยละ 61 
และแบบทบทวนเนื้อหามีคะแนนหลังเรียนก้าวหน้าขึ้นร้อยละ 46

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างบทเรียนบนเว็บบทเรียนแบบค้นพบ
กับแบบทบทวนเนื้อหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลัง
เรียนต่างกันอย่างมีสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้น
พบที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างกับการเรียนแบบทบทวนเนื้อหาอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบทเรียนบน
เว็บแบบค้นพบกับแบบทบทวน พบว่า นักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกับนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบทบทวน
เนื้อหาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ พบว่ามี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเสียงกับการได้ยิน เฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: บทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ แบบทบทวนเนื้อหา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

 
Abstract

The objectives of this research were to study: 1) the study with lessons on web- 
based learning with the Discovery Method and the Tutorial model, Toward to problem 
solving in science, sound and hearing, Prathomsuksa 5, student efficiency of 80/80 ; 2) 
to find effectiveness index of the students who learned with web-based learning with the  
discovery method and the Tutorial model ; 3) compare the problem solving ability pre-and 
post – outcome of the students who learned by web-based learning with the discovery 
method and the Tutorial model, science, sound and hearing ; 4) to compare achievement  
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pre-and post-outcome of the students who learned by web-based learning with the  
discovery method and the tutorial model ; and 5) The population of study was Prathomsuksa 
5 students of Watsanun School and then used cluster random sampling that got students 
at Watsanun School, The research tools were 1) web-based learning with the discovery 
method and the tutorial model, 2) learning management plan 3) test of learning achievement 
that had 4 types of answer options. 4) the student satisfaction test web-based learning with 
the discovery method that consisted of 20 items. The data statistics analysis were, used to 
describe percentage, mean, standard deviation and pairs sample t-test. 

The research found that

1. The web-based learning with the discovery method and the tutorial model, 
83.25/83.00 และ 73.25/78.00 which met the standard criteria 80/80.

2. The effectiveness index of student who learned by the web-based learning with 
the discovery method and the tutorial model was 61 percent and 46 percent. 

 3. The ability of problem solving of students after learning by web-based learning 
with the to discovery method and the tutorial model, showed that an average score higher 
than before they learnt by web-based at the.05 level of significance.

 4. The achievement of students after learning by web-based learning with the to 
discovery method and the tutorial model, showed that an average score higher than before 
they learnt by web-based at the.05 level of significance.

5. The students who learnt using web-based learning with the discovery method in 
science, sound and hearing, Pratomsuksa 5 students are satisfied with the number score 
4.54 at the highest satisfaction level.

In conclusion, the learning process and the web based learning with the discovery 
method that the researcher created was effective. The effectiveness can be proved by the 
students’ learning achievement and problem solving ability.

Keywords: The discovery method, the tutorial model, problem solving ability

บทนำา
ยุคโลกาภิวัฒน์เครื่องมือสำาคัญในการ

เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาประเทศก้าวสู่
ศตวรรษใหม่ได้อย่างมั่นคงคุณภาพการศึกษาจึง
เป็นสำาคญัอยา่งยิง่การเรยีนแต่เน้ือหาวชิาเปน็หลกั
โดยครเูปน็ผูถ้า่ยทอดใหโ้ดยตรง ไมส่ามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ได้บทเรียนที่เพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ (สนิท ตีเมืองซ้าย, 2553) ผ่านเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เน็ต (WBI: Web Based Instruction) 
จัดเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ที่นำาเสนอ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตาม
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หลักการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
นำาเสนอ และจัดการซึ่งปัจจุบันวงการศึกษาได้
ให้ความสนใจ และต่ืนตัวในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่างมากเพื่อนำามาใช้
ในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อาทิ อินเทอร์เน็ต 
(Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต 
(Extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (Satellite 
broadcast) แถบบนัทกึเสยีงและวดิิทศัน ์(Audio/
video tape) โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ 
(Interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM) จะเห็น
ไดว้า่การจัดเรียนการสอนผา่นเวบ็น้ีมคุีณลกัษณะ
ท่ีช่วยสนับสนุนหลักพื้นฐานการจัดการเรียนการ
สอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนแบบแก้
ปัญหา (Problem solving method) เป็นกระ
บวนการทางเชาวน์ปัญญา และเป็นพฤติกรรมที่
มีแบบแผนหรือวิธีการดำาเนินการที่สลับซับซ้อน 
โดยอาศัยการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์
เดิม เป็นพฤติกรรมที่มีวิธีการของขั้นตอนการแก้
ปัญหา (กมลทิพย์ ต่อติด, 2544:5) โดยการจัด
สถานการณ์หรือคำาถามที่ผู้ตอบไม่สามารถหาคำา
ตอบได้ทันที ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ การ
คิดในการรวบรวม วิเคราะห์ และทักษะในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยในการหาคำาตอบ
ของคำาถามหรือสถานการณ์นั้นๆ โดยจะมีการ
วิเคราะห์ เลือกวิธีการที่ถูกต้อง และสามารถ
คำานวณ นำาผลลัพธ์ไปตอบปัญหา พร้อมทั้งนำา
ปัญหาท่ีแก้ได้ไปประยุกต์ใช้ Suydam (1980) 
จะเห็นได้ว่า การเรียนแบบแก้ปัญหา เป็นกระ
บวนการที่สลับซับซ้อนของสมองที่ต้องอาศัยสติ
ปัญญา ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และ
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยในการ
พัฒนาศักยภาพทางเชาวน์ปัญญาด้านตรรกะ
ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในคิดการแก้

ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery 
Method) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ค้นหาคำาตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
จะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ในลักษณะที่ผู้เรียนจะ
เผชิญกับปัญหา ซ่ึงในการแก้ปัญหานั้น ผู้เรียน
จะใช้กระบวนการที่ตรงกับธรรมชาติของวิชาหรือ
ปัญหานั้นๆ แล้วนำาไปสู่การค้นพบ มีการกำาหนด
ปัญหา ตั้งสมมติฐานและรวบรวมข้อมูล ทดสอบ
สมมติฐานและสรุปข้อค้นพบ ซึ่งอาจใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากการทดลองด้วย การท่ีผู้สอนจัด
โปรแกรมไว้ให้ผู้เรียนใช้การคิดแบบอุปนัยและ
นรินยัเรือ่งตา่งๆ กส็ามารถไดข้อ้คน้พบดว้ยตนเอง 
ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำาหรือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใช้วิธีหรือกระบวนการที่เหมาะสม ทั้ง 
ผู้วิจัยได้นำากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด 
Weir (1974) Polya (1957) และ Sdorow (1993)  
ได้สรุปไว้ 4 ขั้นตอนคือ ระบุปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และตรวจ
สอบผลลพัธ ์มาออกแบบกจิกรรมบทเรยีนบนเวบ็

จากการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
ลาดสนุ่น จังหวัดปทุมธานี เขต2 พบว่าผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ำา 
ประสทิธภิาพยงัไมน่า่พงึพอใจ นกัเรยีนขาดความ
เชือ่มัน่ในตนเองทีจ่ะแสดงออก จำาเปน็ตอ้งดำาเนนิ
การพัฒนาวิธีการสอนการจัดทำาสื่อการสอนที่มี
ประสทิธภิาพ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ สรา้งความสนใจ 
สรา้งความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน เพือ่ใหม้รีะดบั
ผลการเรียนที่สูงข้ึน ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษา
ผลการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ค้นพบและการเรียนรู้แบบทบทวนเนื้อหาที่มีผล
ตอ่ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาเรือ่งเสยีงกบั
การได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

บทเรยีนบนเวบ็แบบคน้พบกับแบบทบทวนเนือ้หา
ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพือ่หาดัชนปีระสทิธผิลของการเรยีนรู ้
ด้วยบทเรียนบนบทเรียนแบบค้นพบกับแบบ
ทบทวนเน้ือหาที่มีผลต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและ
การได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกป้ญัหาระหวา่งบทเรียนบนเวบ็บทเรยีนแบบค้น
พบกับแบบทบทวนเนือ้หาทีม่ผีลตอ่ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยิน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างโปรแกรมบทเรียนแบบค้นพบและ
แบบทบทวนเน้ือหาทีม่ผีลตอ่ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
และการได้ยินสำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ
กับแบบทบทวนเนื้อหาที่มีผลต่อความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยิน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2558 โรงเรยีนวดั

ลาดสนุ่น อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัด
สำานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 
เขต 2 จำานวน 4 ห้องเรียน จำานวน 160 คน

กลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
วัดลาดสนุ่น อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
สังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 จำานวน 2 ห้องเรียน 80 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการเรียนรู้ใน
กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่5 ระหว่างการเรยีนบทเรยีนบนเว็บแบบคน้พบ
แบบทบทวนเนือ้หาทีม่ผีลตอ่ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
กับการได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 

ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
ทดลองกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด
ลาดสนุ่น อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัด
สำานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 จำานวน 4 ห้องเรียน จำานวน 160 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 6 ชนิด
ประกอบด้วย

1. บทเรียนบนเว็บแบบค้นพบกับแบบ
ทบทวนเนื้อหาที่มีผลต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและ
การได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้คือการเกิดเสียง 
การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางเสียงดัง เสียง
ค่อยเสียงสูงเสียงต่ำา การได้ยินเสียง อันตราย
จากเสียงดัง และวิธีป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
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บนเว็บแบบค้นพบกับแบบทบทวนเน้ือหาที่มีผล
ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบค้นพบกับแบบทบทวนเน้ือหาที่มีผลต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 
เรื่องต่างๆ ดังนี้ การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของ
เสยีงผา่นตัวกลาง เสยีงดัง เสยีงคอ่ยเสยีงสงู เสียง
ต่ำา การได้ยินเสียง อันตรายจากเสียงดัง และวิธี
ป้องกัน

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบกับแบบ
ทบทวนเน้ือหาที่มีผลต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
และการได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก
จำานวน 20 ข้อ

5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนบนเว็บบทเรียนแบบค้นพบกับแบบ
ทบทวนเน้ือหาที่มีผลต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและ
การได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับคือมากที่สุดมาก
ปานกลางน้อย น้อยที่สุดจำานวน 1 ฉบับประกอบ
ด้วยข้อคำาถาม 20 ข้อ

การสร้างบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบกับ
แบบทบทวนเน้ือหาทีม่ผีลตอ่ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
และการไดย้นิ สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่
5 ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการตามลำาดับขัน้ตอนดังนีศ้กึษา
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ระดับประถมศกึษา

พทุธศกัราช 2551 วิเคราะหห์ลักสูตร เพือ่จำาแนก
กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ ของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง เสียงและการได้ยิน 

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ขั้นเตรียมก่อนการทดลอง

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อออก
หนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งขอ
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ

2. นำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาปทมุธาน ีเขต 2 จากนัน้ผูว้จิยั จงึเตรยีม
หอ้งเรยีนในการทดลองใช้เครือ่งมอืและเกบ็ข้อมลู
ในการวิจัย โดยสถานที่ที่ใช้ในการทดลองการ
วิจัยในคร้ังนี้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของ
โรงเรียน และทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เตรียมไว้

ขั้นดำ�เนินก�รทดลอง

1. นำานักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้ารับ
การทดลองโดยจดักลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุม่ควบคมุ
และกลุ่มทดลองเข้าประจำาที่เรียบร้อยแล้วผู้วิจัย
อธิบายวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และวิธีการ
เรียน

2. ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและให้นักเรียนทำา
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนเรียน

3. จัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับการเรียนโดย
การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับการเรียนด้วย
บทเรียนแบบทบทวนเนื้อหาที่มีต่อความสามารถ
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ในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยิน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 

4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจ
ให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และ
แบบวดัความสามารถในการคิดแกป้ญัหา และแบบ
วัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแล้วนำาผลที่ได้
มาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิธีการทางสถิติต่อไป

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. หาค่าเฉลี่ยของสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ร้อยละและหาคา่เฉลีย่ของคะแนนทีไ่ด้จากการทำา
แบบฝกึหัดระหวา่งเรยีนและคะแนนวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2546: 105) โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D) และนำาค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2. วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน
บนเว็บที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
สูตร (E

1
/E

2
) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545: 44-51)

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบค้นพบ ที่มี
ผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเสียง
และการได้ยิน และนักเรียนที่เรียนแบบทบทวน
เนื้อหา โดยใช้สถิติ independent t-test (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2554: 115)

4. หาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการ
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุด
ประสงค์ โดยหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดโดยใช้สูตร IOC (Index of 
Item Objective Congruence) (สมนกึ ภทัทยิธน,ี 
2546: 220) พิจารณาคัดเลือกข้อสอบกำาหนด

คะแนนระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 ผ่านเกณฑ์

5. หาค่าอำานาจจำาแนก ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมี
วจิารณญาณแตล่ะข้อตามแบบองิเกณฑ(์criterion 
referenced) ของเบรนแนน (Brennan) โดย
พิจารณา คัดเลือกข้อสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
0.20 ถึง 1.00 (สมนึก ภัททิยธนี, 2546: 214 
– 217)

6. หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใชว้ธิขีองโลเวท 
(Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2550: 84) โดยใช้
เกณฑ์ 0.70 ถึง 1.00

7. หาค่าอำานาจจำาแนกของแบบวัดความ
พึงพอใจ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยใช้สัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อ
กับคะแนนรวม (สมนึก ภัททิยธานี, 2546: 254)

8. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ 
Cronbach (สมนึกภัททิยธนี, 2546: 70)  
โดยหาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟา แลว้วเิคราะหแ์บบวดั
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดย
หาค่าเฉลี่ย เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2546: 163) 

ผลการวิจัย
หาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บแบบค้น

พบกับแบบทบทวนเนื้อหาที่มีผลความสามารใน
การคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยินสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 

83.25/83.00 และ 73.25/78.00 ซึง่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด ดังตาราง 1
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2. การหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
บนเวบ็แบบค้นพบกบับทเรยีนบนเวบ็แบบทบทวน
เนือ้หาท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดแกป้ญัหา 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.61 และ 0.46 ดัง
ตาราง 2

ต�ร�ง 1 คะแนนการแสดงประสทิธภิาพกระบวนการเรยีน (E
1
) และคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

หลังเรียน (E
2
) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่�ง
จำ�นวน
(80 คน)

คะแนนแสดงประสิทธิภ�พ
กระบวนก�รเรียน 

 (E
1
) (50)

คะแนนก�รทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนหลังเรียน

 (E
2
) (40)

รวม ร้อยละ S.D. รวม ร้อยละ S.D.
บทเรียนบนเว็บแบบ
ค้นพบ (40 คน) 1,665 83.25 45.00 2.25 1,328 83.00 35.50 1.87

บทเรียนแบบ
ทบทวนเนื้อหา
 (40 คน)

1,465 73.25 40.00 2.01 1,256 78.50 31.40 1.67

ต�ร�ง 2 คะแนนการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่�ง
จำ�นวน

นักศึกษ�

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนก่อน
เรียนรวม (50)

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนหลัง

เรียนรวม(40)

ดัชนี
ประสิทธิผล

บทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ 40 1,665 1,328 0.61

บทเรียนแบบทบทวนเนื้อหา 40 1,465 1,256 0.46

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาระหว่างบทเรียนบนเว็บบทแบบค้นพบ
กับแบบทบทวนเนื้อหาที่มีผลต่อความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยิน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศกึษาปทีี ่5 ผู้วจิยัสรา้งขึน้มคีะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนต่าง
กันอย่างมีสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบ

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่าง
กับ นักเรียนที่เรียนแบบทบทวนเนื้อหาอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนของการเรียนด้วยบทเรียนบทเรียน
บนเวบ็แบบคน้พบกบัแบบทบทวนเนือ้หา ทีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นพบว่า มีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของนกัเรยีนทีด่ว้ยบทเรยีนบนเวบ็แบบคน้พบ
เฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกับคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบทบทวน
เนื้อหาเฉลี่ยหลังเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

5. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบที่
มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้น
พบที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเสียงและการได้ยิน 
เฉล่ียโดยรวมมีคา่เทา่กบั 4.54 ซึง่อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล
หาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บแบบค้น

พบกับแบบทบทวนเนื้อหาที่มีผลต่อความสามาร
ในการคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยินสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) ของ เท่ากับ 

83.25/83.00 และ 73.25/78.00 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด สอดคล้องกับการวิจัยของ
จักกฤษณ์ ไวจันทร์ (2556: 31-39) ได้ศึกษา
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา
ระบบการศึกษาทางไกล ของนิสิตปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 80.64/83.78 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของไพรวลัย ์ขนัทะศริ ิ 
(2558: 204-217) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานกับการ
เรียนปกติ เรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เชิง
สร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.03/80.29 และสอดคลอ้งกบัพรวกิา นาบำารงุ 
(2558: 138-152) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์
เรื่องโปรแกรมไมโคซอฟท์เอ็กเซลบนระบบเครือ
ขา่ยกับการเรียนปกตติามรูปแบบวัฏจกัรการเรียนรู ้ 
4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.12/84.88 ซึง่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด 85/85 สาเหตุที่ทำาให้บทเรียน
บนเว็บมีแบบค้นพบประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) ของ 

เทา่กบั 83.25/83.00 และ 73.25/78.00 ซึง่เปน็
ไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด ผู้วิจัยได้นำาเอานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงมาเป็นส่ือการจัดการเรียนการสอน และนำา
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎกีารแกป้ญัหามาใชใ้นการ
พัฒนาทำาให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้
จากบทเรียน ตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
มีความคิดเป็นของตนเอง รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้
รับมอบหมาย ให้ความช่วยเหลือเพื่อน และเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

2. การหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
บนเว็บแบบคน้พบกบับทเรยีนบนเว็บแบบทบทวน
เนือ้หาทีมี่ผลตอ่ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.61 และ 0.46 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจักกฤษณ์ ไวจันทร์ 
(2556: 31-39) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนบนเครือข่าย รายวิชาระบบการศึกษาทาง
ไกล ของนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พบว่าดัชนีประสิทธิผล
คดิเปน็รอ้ยละ 59.67 ซึง่สอดคลอ้งกับผลการวจัิย
ของไพรวัลย์ ขันทะศิริ (2558: 204-217) ที่ได้
ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
แบบโครงงานกบัการเรยีนปกต ิเรือ่ง การออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมตกแต่ง
ภาพ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าดัชนี
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ประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ 74.56 และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของพรวิกา นาบำารุง (2558: 138-
152) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถการคิดวิเคราะห์เรื่องโปรแกรม
ไมโคซอฟทเ์อก็เซลบนระบบเครอืขา่ยกบัการเรยีน
ปกติตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าประสิทธิผล
คิดเป็นร้อยละ 75.09 สาเหตุที่ทำาให้ผลของการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบกับแบบ
ทบทวนเน้ือหาที่มีผลต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและ
การได้ยิน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิผลเพราะใช้เทคโนโลยี
ในการนำาเสนอเน้ือหา เป็นการได้รบัประสบการณ์
ตรงสามารถทบทวนและทำาแบบฝึกหัดได้ตาม
ตอ้งการและเปน็ส่ือประสมทีห่ลากหลายและสรา้ง
ความสนในในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาระหว่างบทเรียนบนเว็บบทแบบค้นพบ
กับแบบทบทวนเนื้อหาที่มีผลต่อความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยิน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศกึษาปทีี ่5 ผู้วจิยัสรา้งขึน้มคีะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนต่าง
กันอย่างมีสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบที่
มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างกับ 
การเรยีนแบบทบทวนเนือ้หาอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนหลงัเรยีนของการเรยีนรูด้้วยบทเรยีนบทเรยีน
บนเว็บแบบค้นพบกับแบบทบทวนเน้ือหาที่มีผล
ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่องเสียงและการได้ยินยิน สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

มีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียหลัง
เรียนแตกต่างกับคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ
ทบทวนเนื้อหาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

ผลการวจิยัทัง้ในขอ้ 3. และ 4. สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของจักกฤษณ์ ไวจันทร์ (2556: 
31-39) ไพรวัลย์ ขันทะศิริ (2558: 204-217) 
พรวกิา นาบำารงุ (2558: 138-152) ทัง้นีเ้นือ่งมา
จากผู้เรียนมีความเต็มใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ร่วมกิจกรรม ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
มีเหตุผล มีความรู้คิดและความคิดเป็นของตนเอง
สามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

5. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบที่
มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้น
พบท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเสียงและการได้ยิน 
เฉล่ียโดยรวมมคีา่เทา่กบั 4.54 ซึง่อยูใ่นระดบัมาก 
เนื่องจากผู้วิจัยได้นำาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สื่อประสมหลากหลายมาเป็นสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ทำาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 
อยากรู้อยากเห็น ไม่เบื่อหน่าย สามารถศึกษาได้
ด้วยตนเองอย่างอิสระ เกิดความพึงพอใจในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ผู้พัฒนา
ควรคำานึงถึงหลักจิตวิทยาการศึกษาด้วย เช่น  
ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ทีก่ำาลงัจะเป็นวัยรุน่ จะตอ้งเนน้ให้
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มีการออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา
นอกจากจะเน้นเนื้อหาให้มีความถูกต้องชัดเจน
แล้ว ยงัต้องเน้นให้ม ีความนา่สนใจ สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้ ในการพัฒนาบทเรียน
บนเว็บ ควรตรวจสอบการแสดงผลผ่านโปรแกรม
แสดงผลบนเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) 
หลายๆ ตัว เพราะบทเรียนบนเว็บแสดงผลบน
เว็บแต่ละโปรแกรมจะให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน จะ
ไดท้ราบขอ้บกพรอ่ง และแกไ้ขได้ทนัทกีอ่นทีจ่ะสง่
ข้ึนไปแสดงผลจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
เว็บเพ็จแต่ละหน้าไม่ควรใช้เวลาในการรับข้อมูล
มากเกินไป เนื่องจากข้อมูลในบทเรียนบนเว็บมี
ทั้งข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวและข้อมูลที่น่ิง ซึ่งจะ
ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพกราฟิก และภาพ
เคลื่อนไหว ถ้ามีมากเกินไปจะทำาให้การโหลด 
ข้อมูลทำาได้ช้า ดังนั้นการออกแบบจึงควรให้ 
ตัวอักษร ภาพกราฟิก และภาพเคลื่อนไหว 
เหมาะสมสอดคล้องกัน

1.2 แบบทดสอบและแบบฝีกหัดในบท
เรียนบนเว็บ ควรมีหลายรูปแบบ เช่น คำาถาม
เลือกตอบ คำาถามแบบเขียนตอบ แบบฝึกปฏิบัติ 
หรือมีพื้นที่นำาเสนอผลงานจากการค้นคว้าของ
ผู้เรียน ซึ่งจะเหมือนกับสภาพจริงของการเรียน
ภายในห้องเรียนในการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 

นอกจากผู ้เรยีนจะได้รบัความรู้ทีม่อียู ่ในบทเรยีน
โดยตรงแล้วผู้พัฒนาควรเพิ่มเติมการเชื่อมโยงไป
ยังเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชาโดยทำาการ
เชื่อมโยงบทเรียนบนเว็บ ให้นักเรียนสามารถ
สืบค้นความรู้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้
กว้างยิ่งขึ้น

1.3 การสร้างบทเรียนบนเว็บจะต้อง
คำานึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คอมพวิเตอรแ์ละความเรว็ของอนิเตอร์เนต็ เพราะ
หากคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีปัญหา จะ
ทำาให้ผู้เรียนกังวลกับการแก้ไขปัญหา ทำาให้ไม่มี
สมาธิในการเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
ในรายวิชาอ่ืนๆ เพราะอาจช่วยแก้ปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และทำาให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลายมากขึ้น

2.2 การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็อาจมกีาร
ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล การจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่ม
มอื เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาบทเรยีนบนเวบ็
ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
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