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The construction of Computer - Assisted Instruction on web program for the 
development of integrated English pronunciation of Prathomsuksa 3 
students, demonstration school Suan Sunandha Rajabhat Univertsity 

 
Abstract 

The purpose of this research was: 1. construction of a lesson on the web to improve English 
pronunciation, with integrated quality 80/80; 2. to compare the phonetic English skills before learning the 
lesson learned by the web to improve English pronunciation integrated for Prathomsuksa 3 students, 
Demonstration School Suan Sunandha Rajabhat Univertsity. 
 Samples of Prathomsuksa 3 students year 2016consisted of 50 samples that were determined 
using the method of sampling. Tools used in the study were lesson on the web and an Achievement test 
 The findings of quality experts concluded that the most reasonable interpretation 4.83, was that 
the efficiency of the construction and development lesson on the web for learning was 83.67 / 86.53 
comparing achievement before and after learning a lesson on the web by using t - test was 53.93,and was 
statically significant at a .05 level of satisfaction. 
 
Keywords: Construction of Lesson on the web, demonstration school Suan Sunandha Rajabhat Univertsity
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บทนํา 
การรเรียนในปจจุบันมีพัฒนาการดานกระบวนการ และเคื่องมือที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียน การเรียนหรือ

กระบวนการจัดการเรียนรูตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง 2545 
โดยเฉพาะหมวด 4   แนวการจัดการศึกษาและหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

แตการพัฒนาระบบการเรียนการสอนยังไมมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม  อาจกลาวไดวาการเรียนการ
สอนยังคงยึดเอา วิชา เปนหลัก  ไมไดยึดเอา คน หรือ ผูเรียนเปนสําคัญ และยังขาดกระบวนการหรือเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การเรียนการสอนจึงทําใหการพัฒนาการเรียนการสอนไมไดผลเทาที่ควร  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาให “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวง
วัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนการจะสงเสริมใหคนไทย นักเรียนไทยมีภูมิคุมกันตอการ
เปล่ียนแปลงน้ัน จะตองพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณที่เขมแข็ง สามารถศึกษาหา
ความรูและตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง  

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จาก
บทความเรื่องทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เขียนโดยศ.น.พ.วิจารณพานิชไดกลาววาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคน
ตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 3R x 7C กลาวคือ 3R ไดแก 1. (R)eading (อานออก)  2. 
(W)Riting (เขียนได)  3. (A)Rithmetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก   1. Critical thinking & problem solving (ทักษะ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา)   2.Creativity & innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและ
นวัตกรรม)   3 .Cross-cultural understanding (ทักษะดานความเขาใจตาง วัฒนธรรมตางกระบวนทัศน )   
4.Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผู นํา )   
5.Communications, information & media literacy (ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือ)   6.Computing 
& ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)   7.Career & learning skills (ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู)  ซ่ึงทักษะการเรียนรูเหลาน้ีจะสงผลใหการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และเปนการเรียนรู
อยางแทจริง นอกจากน้ียังเปนที่ทราบกันดีวาป พ.ศ. 2558 จะเขาสูอาเซ่ียนอยางเต็มตัว ฉะนันการใชภาษาในการส่ือสาร
ระหวางประเทศก็ยังเปนที่ถกเถียงกันวาจะใชภาษาอะไร แตทางคณะวิจัยมองวาถึงจะเขาสูอาเซ่ียน แตประเทศไทยเราก็ยัง
ความสัมพันธกับอารยประเทศทั่วโลกดังน้ันทางคณะวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญทางดานภาษาที่เปนสากลเปนหลักน่ันคือ
ภาษาอังกฤษ 

ทักษะการส่ือสารกับการส่ือสารภาษาอังกฤษในยุคปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วนับวามี
ความสําคัญเปนอยางมากในการเรียนรูของนักเรียน ทักษะการส่ือสารที่ดีตองเริ่มจากพื้นฐานในการฝกทักษะ เม่ือฝกฝนบอยๆ
ยอมทําใหเกิดทักษะที่ดีได และถามีเครื่องมือที่ชวยในการฝกฝนจะยิ่งชวยใหเกิดการเรียนรูที่จะพัฒนาทักษะใหดีขึ้นได และ
ดวยในปจจุบันมีความกาวหนาของโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี จึงสามารถอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอน
สามารถประยุกคตโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยฝกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษไดทุกที่ทุกเวลาสามารถฝกซํ้าๆ กัน
หลายๆ รอบตามความตองการและไดทุกสถานที่ทุกเวลา ขอเพียงมีอุปกรณเครื่องมือ ซ่ึงปจจุบันไมใชแคคอมพิวเตอรที่
สามารถเปดโปรแกรมไดแลว แตอาจจะเปนอุปกรณตัวอ่ืนๆที่สามารถเปดโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนได จะเห็นวา
เทคโนโลยีดานฮารแวรก็พัฒนาไดเทาเทียมคอมพิวเตอรขนาดใหญ ดังน้ันการศึกษาจึงไมควรละเลยในการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนผานเทคโนโลยีเหลาน้ีเพื่อตอบสนองการเรียนรูอยางสรางสรร และยังสอดครองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และเหตุผลขางตนที่กลาวมาอีกดวย  

ในปจจุบันผูวิจัย หัวหนาคณะผูจัยทําหนาที่สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาทําใหทราบวานักเรียนยังขาด
ทักษะการออกเสียงภาอังกฤษ และจําเปนตองมีการแกไขอยางมีระบบและแบบแผนที่ถูกตอง 

จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยในหัวขอ การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนา
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการที่ม่ีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ กอนเรียน และหลังเรียน ดวยบทเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการที่ม่ีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 

2. ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  หลังจากเรียนดวยดวยบทเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีผูรายงานไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
ประชากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 451 คน 

กลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปที่3 จํานวน 50 คน 
 ตัวแปร ตน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตัวแผลตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการออก

เสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
เครื่องมือการวิจัย 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ที่ผานการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญ ระดับมากขึ้นไป 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ที่มีคาความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บกับจุดประสงคในการจัดทําบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อ
พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา N=50 

คน
ที่ 

คะแนนที่ได
ระหวางเรียนในแต

ละคาบ (E1)  
รวม 30 คะแนน 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน (E2) 

1 2 3 30 คะแนน รอยละ 30 คะแนน รอยละ 
1 9 8 8 24 80.00 24 80.00 
2 8 8 8 27 90.00 27 90.00 
3 9 9 9 24 80.00 24 80.00 
4 8 8 8 25 83.33 25 83.33 
5 9 8 8 25 83.33 25 83.33 
6 9 8 8 24 80.00 24 80.00 
7 8 8 8 27 90.00 27 90.00 
8 9 9 9 24 80.00 25 83.33 
14 9 8 8 25 83.33 26 86.67 
15 9 8 8 25 83.33 26 86.67 
16 8 8 8 24 80.00 25 83.33 
17 9 9 9 27 90.00 28 93.33 
30 9 9 9 27 90.00 27 90.00 
31 8 8 8 24 80.00 25 83.33 
32 8 8 8 24 80.00 26 86.67 
33 9 9 9 27 90.00 27 90.00 
34 8 8 8 24 80.00 24 80.00 
35 9 9 9 27 90.00 27 90.00 
36 8 8 8 24 80.00 25 83.33 
37 9 9 9 27 90.00 27 90.00 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

คน
ที่ 

คะแนนที่ได
ระหวางเรียนในแต

ละคาบ (E1)  
รวม 30คะแนน 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน (E2) 

1 2 3   30 คะแนน รอยละ 
38 8 8 8 24 80.00 24 80.00 
39 9 9 9 27 90.00 27 90.00 
40 8 8 8 24 80.00 24 80.00 
41 8 8 8 24 80.00 25 83.33 
42 8 8 8 24 80.00 25 83.33 
43 9 9 9 27 90.00 27 90.00 
44 8 8 8 24 80.00 25 83.33 
45 9 9 9 27 90.00 28 93.33 
46 8 8 8 24 80.00 25 83.33 
47 9 9 9 27 90.00 27 90.00 
48 8 8 8 24 80.00 28 93.33 
49 9 9 9 27 90.00 29 96.67 
50 8 8 8 24 80.00 28 93.33 

รวม 1255 4183 1298 4326.67 

N = 50 
คะแนน 
เฉล่ีย 
25.1 

E1 
= 

83.67 

คะแนน 
เฉล่ีย 
25.96 

E2 
= 

86.53 
 

จากตารางที่ 1พบวา ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1 ) ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ  (E2 )ของประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนเว็บกับจุดประสงคในการจัดทําบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคา  E1 
/E2  =  83.67 / 86.53 โดยคา E1 ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียนคิดเปนรอยละ 83.67 และ คา E2 
ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละ จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 86.53  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลตางระหวางการประเมินกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test 

การประเมิน N X  
 

D  2D  t 

กอนเรียน 50 11.62 719 516916 53.93* 
หลังเรียน 50 25.96  

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ,Df=49 
 จากตารางที่ 2 คะแนนของนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 50คน กอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหดวย คาที ( t-
test) ปรากฏวา คาที ( t-test) เทากับ 53.93มากกวา คาท(ีt-ตาราง)คือ 1.6766  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกลาวได
วา คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน คะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน ซ่ึงหมายความวาหลังจากที่นักเรียน
เรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาบทเรียนบนเว็บ สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นดังน้ันบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น จึงมีผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไวอยางมันัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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สรุปผล 
 1.  จากการพัฒนาและทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียง

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคิดเปน 83.67 / 86.53 เม่ือนําไปใช กับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 50 คน  
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาบทเรียนบนเว็บที่
พัฒนาขึ้นน้ันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใหสูงขึ้ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

 2. จากการทดลองใชบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถในปฏิบัติการทางเสียงเพื่อผลิต
ส่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  ที่
จัดไวในแบบฝก  คิดเปนรอยละ 83.67 และประสิทธิภาพ ของผลลัพธ( E2 ) คิดเปนรอยละ 86.53 บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้ี มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  80/80  สรุปไดวา  บทเรียนบนเว็บเรื่องน้ี มี
ประสิทธิภาพสูง ตามเกณฑ และสามารถนําไปใชสอนในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  ผลการนําบทเรียนบนเว็บ ไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน  50  คน  พบวา คะแนนของนักเรียน
ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเร ียน
ประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 50 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน   มีคาสถิติที ( t-test)  เทากับ  53.93  ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนโดยบทเรียนบนเว็บมีคาสูงขึ้น  และจากการเปรียบเทียบผล
ความกาวหนาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชคารอยละ พบวาคะแนนโดยภาพรวมเฉล่ีย กอนเรียน
เทากับ 11.62  และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 25.96  คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 14.38  คิดเปนรอยละ 47.93  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด คือ ตองเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 25 ของคะแนนเต็ม  เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล พบวา นักศึกษาไดคะแนนเพิ่มขึ้น
ทุกคน มีคะแนนความกาวหนาตั้งแตรอยละ  43.33   ถึง รอยละ  60.00  แสดงวานักศึกษาที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ตามเกณฑที่ตั้งไว  และจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาโดยแยกเปนกลุมคุณภาพหลัง
การเรียนโดยใชบทเรียนบนเว็บนักศึกษาทั้งหมด (รอยละ100) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดี และดีมาก    และไมมี
นักศึกษาไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับ พอใช  และปรับปรุง 
 
อภิปรายผล 
1.  อภิปรายผลการพัฒนาและการใชบทเรียนบนเว็บจากการพัฒนาและการใชบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
ปฏิบัติการทางเสียงเพื่อผลิตส่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อภิปรายผลได
ดังน้ี 

1.1  การพัฒนาและการใชบทเรียนบนเว็บที่สําเร็จลงไดและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว เน่ืองจาก ผูรายงานได
ศึกษากระบวนการในการจัดทําบทเรียนบนเว็บ จากแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ โดยศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของ  ตลอดทั้งได 
วิเคราะหเน้ือหาบทเรียนจากหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม วางแผนการสรางและพัฒนา  อีกทั้งยังไดรับความ
อนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ซ่ึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับดัชนีความสอดคลองระหวางประเด็นคําถามกับ
จุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ การหาคาความเชื่อม่ัน ประกอบเปน
เครื่องมือเพื่อใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงสามารถสรางและพัฒนาบทเรียนบนเว็บ 
ดังกลาวไดสําเร็จ และสามารถนําไปใชและเผยแพรแกเพื่อนครูในสถานศึกษา อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวนัช 
กังขุนทด. (2551).  ไดทําวิจัยเรื่องผลการใชบทเรียนบนเว็บรวมกับกระบวนการสอนที่มีการบูรณาการเน้ือหาแบบสอดแทรก 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ไทยเจริญวิทยา จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2/2550 จํานวน 105 คน ซ่ึงมีผลการวิจัย คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โดยใชบทเรียนบนเว็บรวมกับกระบวนการสอนที่มีการบูรณาการเน้ือหาแบบทรอดแทรก คิดเปนรอยละ 88.57 ซ่ึงผานเกณฑที่
ธรรมนูญโรงเรียนกําหนดไว โดยนักเรียนรอยละ 80 ไดคะแนนสูงกวารอยละ 70และชัยวัฒน จิวพานิชย (2555). ไดทําวิจัย
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถในปฏิบัติการทางเสียงเพื่อผลิตส่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษา
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2555 จํานวน  40  
คน  โดยกําหนดกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบวาบทเรียนบนเว็บเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในปฏิบัติการทางเสียงเพื่อผลิตส่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีประสิทธิภาพ 83.94 / 89.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80  ที่ตั้งไว  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคา t เทากับ 
70.26 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนบนเว็บในภาพรวมเฉล่ียเทากับ 4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  
0.68 ในระดับมากที่สุด 

1.2 การที่ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บน้ีสูงตามเกณฑที่กําหนด มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.67 / 86.53 
เปนเพราะการสรางและพัฒนาบทเรียนบนเว็บดังกลาว ผูรายงานไดศึกษาขอมูลเบื้องตน วิเคราะหงาน  วิเคราะหเน้ือหา 
วิเคราะหผูเรียนกลุมเปาหมาย ตลอดจนวิเคราะหจุดประสงค เชิงพฤติกรรมกอนที่จะนํามาวางแผนในการสรางและพัฒนาให
ตรงตามจุดประสงค เชิงพฤติกรรม โดยไดรับคําชี้แนะและจากคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  ในการตรวจสอบความที่
ยงตรงของเน้ือหา ความถูกตองของภาษา  ความเหมาะสมในการออกแบบ  วิธีการเรียนและรูปแบบการนําเสนอ แลวนํามา
แกไขปรับปรุงและพัฒนา  แลวจึงนําบทเรียนบนเว็บ น้ีไปใชทดลองใชกับนักศึกษากลุมเดียว  นักศึกษากลุมเล็ก  เพื่อหา
ขอบกพรองอีกครั้งและนํามาแกไขปรับปรุงและพัฒนาอีกครั้ง  กอนที่จะนําไปใชทดลองภาคสนามกับนักศึกษาจํานวน 50 คน 
จากการดําเนินการวางแผนอยางมีขั้นตอนและ  มีระบบแลว จึงนําไปใชกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน  ผลการ
ทดลองพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บมีคาเทากับ  83.67 / 86.53 ซ่ึงไดผลเปนที่นาพอใจ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่  .05  

1.3  การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนเพราะวา สภาพการณปจจุบัน    
มีการสงเสริมใหครูใชส่ือการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจแกนักศึกษา ใหมีความอยากที่จะ
เรียนรู อีกทั้ง การเรียน การสอนโดยใชบทเรียนบนเว็บ สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางดี โดยไมซับซอน 
ยุงยากมากมายนัก สามารถใชงานไดสะดวก ผูเรียนลดความกังวล   ลดความกลัว โดยเฉพาะอยางยิ่งลดความกลัวในการ
เรียนรูลงไดมาก  ทั้งน้ีเพราะบทเรียนบนเว็บสามารถ ทําใหผูเรียนเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  หน่ึงฤทัย โสภา.  (2549).  ไดทําวิจัยเรื่อง   การออกแบบและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บเพื่อทบทวน
วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมประชากร เปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่  2 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ภาคเรียน 2/2549 จํานวน 38 คน  
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนดังกลาวมีประสิทธิภาพ 82.64/80.07 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ไดตั้งสมมติฐานไวซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Oden (1982) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนเกรด 9 โดย
การเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียนจากการสอนแบบบรรยาย ผลการศึกษาปรากฎวานักเรียนที่เรียนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนแบบบรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งคะแนนที่วัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน และการวัดทัศนคติและงานวิจัยของ Maruca (2002)  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ความสนใจการเรียนและเปล่ียนแปลงทัศนคติตอภาษาสเปน  การศึกษาในครั้งน้ีกลุมตัวอยางคือนักศึกษา  
จํานวน  51  คน  ซ่ึงเปนนักศึกษาที่อยูในโครงการของสถาบันผูปกครองเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  PIQE  โดย
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเขารวมโครงการ  ผลการศึกษา  พบวา  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการไมมีความแตกตางกัน   
 
ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคนควา ผูรายงานมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.เปนตัวอยางในการพัฒนาบทเรียนอ่ืนๆ ตอไป 
2.ควรพัฒนาบทเรียนบนเว็บวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
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