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บทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ขอ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการ
สงเสริมศักยภาพทางการเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ
โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน และกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุมตัวอยางที่ใช
ในการทดลองเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปาติ้ววิทยา อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ปการศึกษา 2557 จํานวน 28 คน
ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสง เสริม
ศักยภาพทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง พอใจ สถิติที่ใ ชไ ดแ ก คาเฉลี่ย
คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Independent samples ผลการวิจัยพบวา 1) การประเมินคุณภาพบทเรียน
บทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน ประกอบดวย ขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นการชวยเสริมศักยภาพดานความคิดรวบยอด ขั้นการชวยเสริมศักยภาพดานกลยุทธ ขั้นการชวยเสริมศักยภาพดานการคิด
และขั้นการชวยเสริมศักยภาพดานกระบวนการ มีการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ โดยผูเชี่ยวชาญ พบวาบทเรียนมีคุณภาพ
อยูในระดับมากที่สุด 2) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส มีคาเทากับ 1.11 ซึ่งมีคามากกวา 1.00
จึงกลาวไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางผูเรียน
ที่ เ รี ย นด วยบทเรี ย นแสวงรู บ นเว็ บ โดยใช กระบวนการส ง เสริ ม ศั กยภาพทางการเรี ย นกั บ กลุ ม ที่ เ รี ย นแบบปกติ พบว า
กลุมที่เรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน พบวา
ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the lessons Webquest Learning Process on scaffolding
for Information Technology Subject of Matthayomsuksa 3 students 2) to find the efficiency of the development
of Webquest Learning Process on scaffolding for Information Technology Subject by using Merguigan’s formula.
3) To compare learning achievement toward Control group 4) to study the student’s satisfaction of the Webquest
Learning Process on scaffolding for Information Technology Subject. The sample was students in Matthayomsuksa
3 attending Patiowitthaya School, Patiowitthaya District, Yasothon Province by cluster random sampling
in the second semester of the academic year 2014. The instruments were WBI, Lesson plans, Achievement test
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
** ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
*** ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

181
and Satisfaction Assessment form. The statistical procedures used for data analysis were arithmetic mean
percentage standard deviation and t – test independent samples. The results of the research were as follows:
1) The process of creating interest and freeing up the basic thinking of the learner's use in modifying.
Planning for immunization screening to improve the quality of the lessons learned on the web, experts
found that the quality of the lessons was at the highest level. 2) Analyze the effectiveness of web-based
learning. Using the process of promoting learning potential. Information Technology Meguigans's standard is
1.11, which is greater than 1.00. Effective Meguigans’s standards. 3) Learning Achievement Among Learners
By using the process of promoting learning potential with the normal group. Find out if the group learned
on the web. The scores of learning achievement were higher than that of normal students. At the .01 level
of significance. 4) Satisfaction of learners with web-based lessons. Using the process of promoting learning
potential. The satisfaction of the students was the most satisfied
คําสําคัญ : บทเรียนแสวงรูบนเว็บ, การสงเสริมศักยภาพทางการเรียน
Keywords : Webquest, Scaffolding
บทนํา
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 24 วาดวยการจัดกระบวนการเรียนรูที่ตองคํานึงถึงความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเป น ทําเปน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการกําหนดแนวทาง
ยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ย วชาญและสมรรถนะที่เ กิด กับ ตัวผูเ รีย น เพื่อใชใ นการดํารงชีวิต
ในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปาติ้ววิทยา อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ใน 2 ปที่ผานมา สามารถวัดไดวานักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์
ในสาระที่ 2 และสาระที่ 3 ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู ในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผลการสอบ
O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนปาติ้ววิท ยา กลุม สาระการเรีย นรู
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในสาระการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลคะแนนที่ต่ํากว า
คาเฉลี่ยระดับประเทศ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เห็นสมควรใหมีการเรงพัฒนาสาระดังกลาว
โดยดวนนั้น และดวยผลสรุปจากครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 6 คน พบวาปญหาที่ทําใหผลสัมฤทธิ์
ลดต่ําลง เกิดจากสาเหตุความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งในดานสติปญญา ความถนัดและความสนใจ ศักยภาพของผูเ รีย น
ในการเรียนรูที่แตกตางกัน
จากสภาพป ญ หาที่ ก ล า วมาข า งต น บทเรี ย นแสวงรู  บ นเว็ บ (WebQuest) สามารถนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายได หากมีการใชการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียนเขามามีบทบาทรวมดวย
โดยการช วยเสริ ม ศั กยภาพทางการเรี ย น (Scaffolding) จะเป นกระบวนการที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น หรื อ ช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย น
ใหสามารถดําเนินการแกปญหา หรือชวยใหบรรลุเปาหมายไดดวยตนเอง และจะทําไดดีเมื่อไดรับความชวยเหลือสนับสนุน
(Wood, Bruner and Ross, 1976: 90) เมื่อผูเรียนตองเรียนรูสิ่งใหมหรือสิ่งที่ยาก ผูเรียนอาจตองการความชวยเหลือมากขึ้น
เมื่อผูเรียนเริ่มจะทํางานนั้นไดสําเร็จ การชวยเหลือสนับสนุนนั้นจะคอยๆ ลดลง จนกระทั่งผูเรียนสามารถทํางานนั้นไดดวยตนเอง
(Larkin, 2000 อ า งถึ ง ใน กมล, 2547: 78) ซึ่ ง การช ว ยเสริ ม ศั ก ยภาพทางการเรี ย นจะประสบความสํา เร็ จ ได
ผูสอนจําเปนตองมีประสบการณและทักษะในการแนะนําชี้แนะผูเรียน แหลงศึกษาคนควาขอมูล รวมทั้ง การนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาชวยสนับสนุนในการเรียนการสอน
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จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาวิธีการแกไขปญหา ดวยการพัฒนาบทเรียน
แสวงรู บ นเว็ บ โดยใช กระบวนการส ง เสริ ม ศั กยภาพทางการเรี ย น รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3
โรงเรียนปาติ้ววิทยา อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยบูรณาการระหวาง
เทคนิคการเรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บเปนหลัก และการใชกระบวนการชวยสง เสริม ศักยภาพการเรีย นเขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดรูปแบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และจัดการกิจกรรมภายใตสภาพแวดลอมของเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งคาดวา
ผลการวิจัยจะชวยพัฒนาการเรีย นรูใ หเ ปนไปตามศักยภาพของนักเรีย น นอกจากนี้ยัง เปนแนวทางในการจัด การเรีย นรู
บนเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับวงการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการ
สงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
การสอนแบบปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สมมติฐานการวิจัย
ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบ นเว็บโดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับผูเรียนปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ความพึงพอใจ
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูว ิจัยไดทําการทดลองกับผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรีย นที่เ รีย นดวยวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ กลุม สาระการเรีย นรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปาติ้ววิทยา อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 หอง รวม 112 คน โดยลักษณะของประชากร
เปนแบบคละความสามารถ
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรีย นปาติ้ววิท ยา อําเภอปา ติ้ว
จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557โดยการสุมแบบกลุม
(Cluster random sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก จํานวน 2 หองเรียน รวม 57 คน แบงเปนกลุมได ดังนี้
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1.2.1 กลุ มที่ 1 กลุ มนักเรียนที่เรีย นด วยบทเรี ยนแสวงรูบ นเว็บ เรื่ อง การเขีย นโปรแกรมเบื้ องต น โดยใช
กระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 28 คน
1.2.2 กลุมที่ 2 กลุมนักเรียนที่เรียนแบบปกติ จํานวน 29 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 บทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรีย น รายวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การเตรียมการทดลอง
3.1.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อออกหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห
ทดลองเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
3.1.2 นําหนั ง สื อขอความอนุ เ คราะห ใ นการทดลองเครื่ องมื อ และเก็ บ รวบรวมข อมู ล เสนอต อ ผู บ ริ ห าร
โรงเรียนปาติ้ววิทยา อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
3.1.3 กําหนดระยะเวลาทําการทดลอง โดยนักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองทําการทดลอง
3.1.4 ชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมที่ศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้
3.2 การทําการทดลอง
3.2.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.2 ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนแสวงรูบนเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องตน โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น
3.2.3 ทําการทดลอง ให นักเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรี ย นป าติ้ ววิ ท ยา อําเภอป าติ้ ว จั ง หวั ด ยโสธร
จํานวน 28 คน โดยใชบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น
3.2.4 หลั ง จากเรี ย นครบทุ กหน วยแล ว จึ ง ทํา การทดสอบหลั ง เรี ย น (post-test) โดยใช แ บบทดสอบ
วั ด ผลสัมฤทธิ์ชุดเดิม
3.2.5 ใหนักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนดวยพัฒนาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการ
สงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3.2.6 หลังจากที่นักเรียน เรียนผานไปแลว 1 สัปดาห ใหนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาทดสอบอีกครั้ง และ
เรียนผานไปแลว 1 เดือน นําแบบทดสอบมาวัดผลสัมฤทธิ์มาทดสอบอีกครั้ง เพื่อหาความคงทนทางการเรียนของนักเรียน
3.2.7 เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจาการทดลองนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแยกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
4.1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
4.1.1 วิเคราะหความสอดคลองของการจัดการเรียนรูบนเว็บ โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรอบรู กับขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ (มนตชัย เทีย นทอง.
2554:193-199)
คา IOC
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
คัดเลือกขอสอบขอนั้นไวใช
คา IOC
ต่ํากวา 0.5
ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง
การแกไขปรับปรุงหรือตัดทิ้งของขอสอบนั้นใหพิจารณาจากขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4.1.2 วิเคราะหความยากงายของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายขอ โดยใชดัชนีความยากงาย (P)
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ
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ความยากงายของขอสอบ ( p )
0.81 - 1.00
0.60 - 0.80
0.40 - 0.59
0.20 - 0.39
0 - 0.19

ความหมาย
งายมาก ( ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง )
คอนขางงาย ( ดี )
ยากพอเหมาะ ( ดีมาก )
คอนขางยาก ( ดี )
ยากมาก ( ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง )

ค า ความยากง า ยของข อ สอบจะมี ค า ไม เ กิ น 1 แต ค า ที่ ย อมรั บ ได จ ะอยู ร ะหว า ง 0.2 ถึ ง 0.8
(มนตชัย เทียนทอง, 2554 : 207)
4.1.3 วิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายขอ โดยใชดัชนีอํานาจจําแนก (D)
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง +1 ถึง -1 ถาคําถามขอใดมีคาอํานาจจําแนกเปนบวกสูง
แสดงวาขอคําถามนั้นสามารถจําแนกกลุมเกงออกจากกลุมออนไดดี การแจกแจงระดับของของคาอํานาจจําแนกสําหรับแบบทดสอบ
ที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีเกณฑดังนี้
D > .40
หมายถึง มีอํานาจจําแนกดีมาก
D .30 - .39 หมายถึง มีอํานาจจําแนกดี
D .20 - .29 หมายถึง มีอํานาจจําแนกพอใช แตควรนําไปปรับปรุงใหมอีกครั้งหนึ่ง
D < .19
หมายถึง มีอํานาจจําแนกไมดี ตองตัดทิ้งไป
คาอํานาจจําแนกรายขอควรมีคาสูงเกิน .40 ขึ้นไป (มนตชัย เทียนทอง, 2554 : 208-210)
4.1.4 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใชวิธีของคูเดอร ริชารดสัน
(KR-20) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ คาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 0.6 (มนตชัย เทียนทอง, 2554 : 202)
4.1.5 วิเคราะหความสอดคลองของแบบวัดความพึงพอใจ โดยประเมินความสอดคลองของขอคําถาม (IC)
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ
+1 หมายถึง สอดคลอง
0 หมายถึง ไมแนใจ
-1 หมายถึง ไมสอดคลอง
การแกไขปรับปรุงหรือตัดทิ้งของขอคําถามนั้นใหพิจารณาจากขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาผลที่ไดจากการทดลอง
4.2.1 วิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บแบบการเรียนเพื่อรอบรูที่มีเครือขายสังคมสนับสนุน ตามเกณฑ
ของเมกุยแกนส (Meguigans) มีประสิทธิภาพสูงกวา 1.00 (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต, 2528: 284-286)
4.2.2 วิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนที่นักเรียนทําจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุมโดยใชสถิติ t-test แบบ independent samples ซึ่งเปนการพิสูจนสมมติฐานการวิจัย เขีย นเปนสมมติฐ าน
ทางสถิติได ดังนี้
H0: µ1 ≤ µ2
H1: µ1 › µ2
เมื่อ µ1 เปนคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
เมื่อ µ2 เปนคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากวิธีการสอนปกติ
4.2.3 วิเคราะหความคงทนที่มีตอบทเรียนบนเว็บแบบการเรียนเพื่อรอบรูโดยมีเครือขายสังคมสนับสนุน โดยใช
คาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แปลผลโดยใชเกณฑดังนี้ (Herman Ebbinghaus อางอิงใน มนตชัย เทียนทอง, 2554: 293)
หลังจากผานกระบวนการเรียนรูไมเกิน 1 สัปดาห ผลสัมฤทธิ์ลดลงไมเกิด 10%
หลังจากผานกระบวนการเรียนรูไมเกิน 1 เดือน ผลสัมฤทธิ์ลดลงไมเกิด 30%
4.2.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บแบบการเรียนเพื่อรอบรูที่มีเครือขายสังคมสนับสนุน
โดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean หรือ ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) และแปลผลที่ได
โดยใชเกณฑดังนี้ (Best 1986 : 181-182)
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ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

เกณฑการประเมิน
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจนอย
พึงพอใจนอยที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชวิเคราะหประสิทธิภาพเครื่องมือ
1.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Object Congruence : IOC) โดยใชสูตร (ไพศาล วรคํา, 2555 : 269)
IOC =

เมื่อ

IOC
R
N

R
N

แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

1.2 คาความยากงายของแบบทดสอบ (P) (มนตชัย เทียนทอง, 2554 : 207)
P

เมื่อ

P
R
N

R

แทน
แทน
แทน

N

คาความยากงายของแบบทดสอบ
จํานวนคนที่ตอบถูก
จํานวนคนทั้งในกลุมสูงและกลุมต่ํา

1.3 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (D) (มนตชัย เทียนทอง, 2554: 208-210)
D

เมื่อ

D
RU

RL

N

แทน
แทน
แทน
แทน

RU  RL
N/2

คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
จํานวนคนทีต่ อบถูกในกลุมสูง
จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา
จํานวนคนทั้งในกลุมสูงและกลุมต่ํา

1.4 คาความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ โดยใชวิธีข องคูเ ดอร ริช ารด สัน (KR-20)
(มนตชัย เทียนทอง, 2554 : 202)
KR - 20 

เมื่อ

k
p
q
S 2t

แทน
แทน
แทน
แทน

k   pq 
1 

k  1 
S t2 

จํานวนขอสอบ
สัดสวนของคนที่ตอบถูก
สัดสวนของคนที่ตอบผิด
ความแปรปรวนของคะแนน
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2. สถิติที่ใชวิเคราะหผลการทดลอง
2.1 การคาเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียนและคะแนนความพึงพอใจของนักเรียน
เพื่อวัดคากลางของขอมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
2.2 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนหลังเรียนและคะแนนความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนบนเว็บแบบการเรียนเพื่อรอบรูโดยมีเครือขายสังคมสนับ สนุน ที่มีฐ าน
ความชวยเหลือทางการเรียน เพื่อวัดการกระจายของคะแนน (ไพศาล วรคํา. 2556: 325)
2.3 สถิติที่ใชวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ โดยใชวิธีการหาประสิทธิภาพตามเกณฑของ เมกุยแกนส
(Meguigans) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (เสาวณีย, 2528: 284-286)
Meguigans ratio =

M 2  M1
P  M1

+

M 2  M1
P

โดยกําหนดให

M1 คือ ผลของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบกอนการเรียน (Pre-test)
M2 คือ ผลของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังการเรียน (Post-test)
P คือ คะแนนเต็มของขอทดสอบ
คาอัตราสวนที่ไดจากสูตรนี้อยูระหวาง 0-2 ถาคาที่คํานวณไดมีคามากกวา 1.00 ถือวามีประสิทธิภาพ
2.4 การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม ทดลองกั บ กลุ ม ควบคุ ม โดยทดสอบค า ที (t-test
Independent samples) (ไพศาล วรคํา. 2556: 352) กรณี กลุ ม ตั วอย างอิ ส ระจากกั น และความแปรปรวนเท ากั น
ใช จากสูตร t-test แบบ Pooled variance
t 

x1  x 2

df  n1  n2  2

1 1
sp   
 n1 n 2 
2

Sp 2 

เมื่อ

n1  1s12  n2  1s2 2
n1  n 2  2

t
df
n
Sp2
S12
S22

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เมื่อทราบความมีนัยสําคัญ
ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตละคน
จํานวนกลุมตัวอยาง
ความแปรปรวนรวม (Pooled Variance)
เปนความแปรปรวนของขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ 1
เปนความแปรปรวนของขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ 2

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาประเมินคุณภาพ ของบทเรียน โดยใชแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียน ซึ่งแบบประเมินประกอบดวย ดานเนื้อหา ดานสื่อและเทคนิควิธีการ หลังจากนั้นทําการวิเคราะหความคิดเห็น
โดยใชคาเฉลี่ย ( ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) ไดผลการประเมินคุณภาพบทเรีย นแสวงรูบ นเว็บ เรื่ อง การเขีย น
โปรแกรมเบื้องตน โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน จากการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ โดยผูเชี่ยวชาญ
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยคาเฉลี่ย เทากับ 4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44
เมื่อพิจารณารายดานผูเชีย่ วชาญมีความคิดเห็นเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ( ̅ = 4.71, s.d. = 0.47) ดานเทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.74, s.d. = 0.41)
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2. ผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นแสวงรู บ นเว็ บ โดยใช กระบวนการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางการเรี ย น
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 28 คน โดยเริ่มจาก
ทําการทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงทดลองใชบทเรียนจนครบทุกหนวยการเรียนแลวจึงทดสอบหลังเรียน แลวนําผลมาวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใชวิธีการหาประสิทธิภาพตามเกณฑของเมกุยแกนส ซึ่งผลการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียน
ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น
การทดสอบกลุมทดลอง

̅

S.D.

คาประสิทธิภาพตามเกณฑ
เมกุยแกนส

คะแนนทดสอบกอนเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียน

11.46
24.18

2.67
3.26

1.11

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริม ศักยภาพ
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุย แกนส มีคาเทากับ 1.11
ซึ่งมีคามากกวา 1.00 จึงกลาวไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการ
สงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอน
แบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นกับกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอน
แบบปกติ ผูวิจัยไดทดสอบกลุมผูเรียนทั้ง 2 กลุม หลังจากไดเรียนรูดวยการสอนทั้ง 2 วิธี ไปแลว
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้งสองกลุม
ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

n
28
29

̅
24.18
20.90

S.D.
3.26
2.62

t

p

3.811**

.001

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใช
กระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น กับกลุมผูเรียน
ที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนเรียนแบบปกติ พบวา กลุมที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 24.18 สวนกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เทากับ 20.90 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใช
กระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น กับกลุมผูเรียน
ที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนเรียนแบบปกติแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการศึกษาความพึง พอใจของผูเ รีย นที่มีตอบทเรีย นแสวงรูบ นเว็บ โดยใชกระบวนการสง เสริม ศักยภาพ
ทางผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริม
ศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นผูวิจัย ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียน โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแสวงรูบนเว็บ
รายการ
1. ดานเนื้อหา

4.57

S.D.
0.73

2. ดานการออกแบบ

4.50

0.65

พึงพอใจมากที่สุด

3. ดานการวัดและประเมินผล

4.47

0.91

พึงพอใจมาก

4. ดานการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

4.73

0.28
0.64

พึงพอใจมากที่สุด

คาเฉลี่ยรวม

̅

4.57

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด

พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 3 การสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บแบบการเรียนเพื่อรอบรู
ที่ใชเครือขายสังคมสนับสนุนที่พัฒนาขึ้น หลังจากเรียนดวยบทเรียนนี้ไปแลว ผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน โดยไดแบง
ประเด็นที่ประเมินเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ ดานการวัดและประเมินผล และดานการสงเสริมศักยภาพ
การเรียนรู โดยใชแบบวัดความพึงพอใจ มาตราสวน 5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย ( ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรีย นที่พัฒ นาขึ้น ในภาพรวมอยูใ นระดับ
มากที่สุด ( ̅= 4.57, s.d. = 0.64)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผลการวิจัยพบประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผลการวิจัยผลการประเมินคุณภาพบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอบทเรียน
โดยรวมอยู ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด ( ̅= 4.72, s.d. = 0.44) ทั้ ง นี้ เนื่ องจากผู วิจัย ได พั ฒ นาบทเรี ย นอย างมี ร ะบบ
โดยยึ ด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยสามารถออกแบบเนื้อหาบทเรียนแสวงรูบนเว็บ
โดยใช กระบวนการตามรู ป แบบ Scaffolding สําหรั บ ของแฮนนาฟ น 4 ขั้ น ตอน ในด า นการช ว ยเสริ ม ศั ก ยภาพด า น
ความคิ ด รวบยอด การช วยเสริ ม ศั กยภาพด านกลยุ ท ธ การช วยเสริ ม ศั กยภาพด านการคิ ด และการช ว ยเสริ ม ศั ก ยภาพ
ด านกระบวนการ
2. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นแสวงรู บ นเว็ บ โดยใช ก ระบวนการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางการเรี ย น
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการหาประสิท ธิภ าพของบทเรีย นแสวงรูบ นเว็บ ที่ผูวิจัย พัฒ นาขึ้น
พบวา บทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดนํารูปแบบการสอนตามขั้นตอนของแฮนนาฟน มาเปนกรอบในการพัฒ นาบทเรีย น
แสวงรูบนเว็บ โดยมีผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบเนื้อหาที่ใชในบทเรียน ซึ่งไดแก เนื้อหาของบทเรียน การลําดับเนื้อหา
ของบทเรียน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ตรวจสอบความเหมาะสมดานการออกแบบ
ความเหมาะสม ดานการจัดการบทเรียน และความเหมาะสมดานวัตถุประสงคข องบทเรีย น เมื่อพัฒ นาบทเรีย นโดยผาน
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใชหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑของเมกุยแกนส ผลที่ไดคือบทเรียนมีประสิทธิภาพ
เท ากั บ 1.11 แสดงว าบทเรี ย นที่ ผู วิจัย พั ฒ นาขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ มี ค ามากกว า 1.00 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สนิท ตีเมืองซาย (2552:116) ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรูรวมกันโดยใชปญหาเปนหลักที่มีการชวยเสริม
ศักยภาพทางการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร ผลที่ไดพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ เทากับ 1.06
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการ
สงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบ นเว็บ โดยใชกระบวนการสง เสริม ศักยภาพ
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมนักเรียน
ที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนแลว
ปรากฏวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 24.18 สูงกวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม เทากับ 20.90 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะบทเรียนมีการเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ มีขั้นตอนการเรียน
ที่ชัดเจน
4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสง เสริม ศักยภาพ
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมผูเรียนที่เรียน
ดวยดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( ̅ = 4.57, s.d. = 0.64) เนื่องจากบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดวย
การเรียนรูอยางอิสระ ทุกสถานที่ ทุกเวลา ศึกษาเรียนรูตามความถนัดและตามศักยภาพของตนเอง มีการนําเครือขายสังคม
ที่ทันสมัยเขามา เปนที่ชื่นชอบและรูจักของผูเรียน ผูเรียนจึงมีความกระตือรือรน มุงมั่นในการเรียน สงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจ
ในบทเรียนเปนอยางมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะงานวิจัย
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนแสวงรูบ นเว็บ โดยใชกระบวนการสง เสริม ศักยภาพทางการเรีย น
รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 สามารถนําไปประยุ กต ใ ช ใ นรายวิ ช าอื่ นๆ ได เพราะเป นบทเรี ย น
ที่ เ น นให ผูเรียนใชกระบวนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียน
1.2 ควรมีการศึกษาโดยการจัดสลับกลุมผูเรียน จากกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติมาเรียนดวย
บทเรี ย นแสวงรู บ นเว็ บ โดยใช กระบวนการส ง เสริ ม ศั กยภาพทางการเรี ย น รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น
เชนเดียวกับกลุมที่เรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มาเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติจะมีผลแตกตางกัน
หรือไม
1.3 ควรนําบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใชกับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษากระบวนสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรูปแบบอื่นๆ เพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย เปนการพัฒนารูปแบบการสอนตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนแสวงรูบนเว็บ โดยใชกระบวนการ
สงเสริมศักยภาพทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น
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