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การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่องการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรียนปกติ
A Comparison of Learning Outcomes in Computer Subject
between Web-Blended Learning and Traditional Learning
of the Ninth Grade Students
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ABSTRACT
This study aimed 1) to develop a web-based lesson by using the integrated method, 2) to determine the
effectiveness of a web-based lesson, 3) to compare the learning achievement and skills of students in setting
the computer and 4) to study the students’ satisfaction and learning behaviors, the research samples were the
three classes of the ninth grade students of the academic year 2012, in total of 60 students. The statistical
analysis of the data were mean, standard deviation, percentage, statistical hypothesis and statistic Hotelling
T2
Results of the study were as follows: (1) a web-based lesson by using the integrated method, it showed
its efficiency of 86.75 / 84.50, (2) its effectiveness index was 0.6398 and (3) students who learned a web-based
lesson by using the blended method showed the level of statistical significance. 05 in their average achievement
skills computer which was higher than students who learned with the traditional learning and (4) students
satisfaction in learning was in the highest level and their learning behavior was in the high one.
Keywords : Web-based Learning Method of Integrated Practical Skills, Web-blended Learning,
		 Learning Outcomes in Computer Subject
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยวิธเี รียนแบบผสมผสาน 2) เพือ่ หาดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนบนเว็บ 3) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะในการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ 4) เพือ่ ศึกษา
ความพึงพอใจรวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2
โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 60 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน Hotelling T2
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.75/84.50 2) ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เท่ากับ 0.6398 3) นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีเรียนรู้แบบผสมผสานบนเว็บมีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้านทักษะการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์สงู กว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยการสอนปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี
ค�ำส�ำคัญ : บทเรียนบนเว็บ วิธีเรียนแบบผสมผสาน ทักษะปฏิบัติ

บทน�ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็นกลุม่ สาระทีช่ ว่ ยพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจ มี
ทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และรู้เท่าทันการ
เปลีย่ นแปลง สามารถน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมและสากล เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ และเจตคติที่ดีต่อการท�ำงาน สามารถ
ด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งพอเพี ย งและมี ค วามสุ ข
(กระทรงศึกษาธิการ. 2551 : 3)
สภาพการณ์ปญ
ั หาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ มีฝุ่นละอองใน
ตั ว เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ แป้นพิม พ์หรือ คีย ์บอร์ด มี ความ
สกปรกมาก เนื่องจากนักเรียนบางคนหยิบจับอาหาร แล้ว
ไม่ล้างมือก่อนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนด้านซอฟแวร์นั้น
พบว่านักเรียนบางคนดาวน์โหลดโปรแกรมหรือดาวน์โหลด
เพลงที่มีไวรัสเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ซอฟท์แวร์
ระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ง านได้ ไ ม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์มีปัญหาบ่อยครั้ง เมื่อผู้ใช้
ประสบปัญหา ก็หาทางแก้ไขที่ผิดวิธี เช่น เคาะอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เปิด-ปิดแบบผิดวิธี ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงได้จดั การ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
ด้านชิน้ ส่วนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟท์แวร์ การถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการติดตั้ง
โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร ซึง่ จ�ำเป็นต่อผูเ้ รียนในยุคปัจจุบนั
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เป็นไปตาม
หลักสูตรพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนต้องเรียนแบบเผชิญหน้าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง
หรือประมาณร้อยละ 30-79 ของเวลาที่ใช้ในรายวิชา ที่จะ
ต้องท�ำการเรียนการสอนออนไลน์ ในขณะที่การเรียนการ
สอนบนเว็บ จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
แต่เพิ่มส่วนของการเรียนออนไลน์เข้ามาประมาณร้อยละ
1-29 ของเวลาที่ใช้ในรายวิชา การเรียนแบบออนไลน์
นั้นเป็นการเรียนการสอนบนเว็บประมาณร้อยละ 80-100
ของเวลาเรียนทั้งหมดผู้เรียนจะต้องเรียนเนื้อหาทั้งหมด
ผ่านทางออนไลน์หรือบนเว็บโดยไม่มีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนเลย กล่าวถึงการเรียนการสอนบนเว็บมีระดับการ
ใช้สอื่ ออนไลน์เป็นตัวจัดระดับการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน มีระดับการใช้สื่อการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน มีลักษณะดังนี้ Information คือการออนไลน์
5-10% ใช้ในการเรียนมากกว่า E-learning ด้วยการใช้ส่วน
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การประมวลผลการสอน ตารางเวลาประกาศข่ า ว
Supplemental คือการออนไลน์ 20-30% ในรูปของการเก็บ
สารสนเทศ เช่น เอกสารประกอบการสอน การเชื่อมโยงไป
ยังเว็บและการติดทางอีเมล์ Blended คือ การออนไลน์
50-60% เป็นการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน์และ
ออนไลน์อกี 50% โดยใช้แทนการเรียนในชัน้ เรียน (บรรยาย/
สัมมนา/ปฏิบตั )ิ การศึกษาสือ่ ออนไลน์แทนการฟังบรรยาย
อภิปราย ท�ำแบบทดสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ ซึง่ สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีตา่ งๆ ได้เจริญรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ในการจัดการเรียนการสอนมีการน�ำเสนอสื่อการ
เรียนรู้ ต่างๆ มาประกอบการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปอย่าง รวดเร็วและต่อเนื่อง
ดังนัน้ การน�ำเสนอเนือ้ หาของบทเรียนต้องใช้สอื่ หลายอย่าง
มารวมกั น เรี ย กว่ า สื่ อ ผสม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บทเรี ย นจะใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตสือ่ ประสมโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปต่างๆ เช่น Author ware โปรแกรมส�ำเร็จรูป
เหล่านี้จะช่วยในการน�ำเสนอในลักษณะสื่อหลายมิติ โดย
ในแต่ ล ะบทเรี ย นจะมี เ นื้ อ หาในลั ก ษณะตั ว อั ก ษร
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง รวมอยู่ในแฟ้ม
เดียวกัน สาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสรร
ะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ในทางปฏิบัติมากกว่าทักษะ
ด้ า นสติ ป ั ญ ญา เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ วั ด จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย
เครือ่ งมือหรือแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ วัดทักษะปฏิบตั ใิ น
สาระการเรียนรู้นี้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แน่ชัดว่า
ผู้เรียนท�ำได้ผลดี สามารถน�ำไปใช้ได้ แนวการวัดผลและ
ประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คือ
เมื่ อ จบแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ แ ล้ ว จะต้ อ งมี ผ ลงานเชิ ง
ประจักษ์ ผูบ้ ริโภค มาตรฐานวิชาชีพ ชุมชน และท้องถิน่ ก็ได้
การวัดและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เน้นการวัดพฤติกรรม ความสามารถ
เครือ่ งมือวัดจะต้องหลากหลาย วิธกี ารวัดจะต้องหลากหลาย
เช่นเดียวกัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

2545 : 1) ดังนั้น จึงมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียน
บนเว็บกันอย่าแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรี ย นรู ้ จากการผสมผสานในรู ป แบบการสอนต่ า งกั น
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2549 : 5)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนา
บทเรียนบนเว็บ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้สื่อออนไลน์วีดีโอและเว็บไซต์ เป็นจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานเป็นการเปิดโอกาสทางการ
ศึ ก ษาให้ ผู ้ เ รี ย น ในการฝึ ก ทั ก ษะการประกอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ผ่านสื่อที่หลากหลากหลายเป็นการเรียนรู้
ที่ผสมผสานกัน รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการน�ำไปแก้ปญ
ั หาในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การเรี ย นการสอนและ
รายวิชาอื่นให้แพร่หลายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสาน เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่
พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะปฏิบตั ริ ะหว่างบทเรียนบนเว็บ แบบผสมผสานกับการ
เรียนแบบปกติ
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรือ่ งการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์
5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรือ่ ง การประกอบ
เรื่องคอมพิวเตอร์
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การเรียนบนเว็บแบบผสม

การเรียนปกติ

สวทช. บนเว็บด้านเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุปน�ำไปสู่วิธีลัด

		
สวทช.
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุปน�ำไปสู่วิธีลัด
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นฝึกทักษะ
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน�ำความรู้ไปใช้
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล

สวทช. ในชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นฝึกทักษะ
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน�ำความรู้ไปใช้
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล
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ทักษะปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปริยัติ
สามัญนครราชสีมา โรงเรียนปริยัติวัดบึงกิตติวิทยา ต�ำบล
ในเมือง อ�ำเภอเมือง และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 4
โรงเรียน มีนักเรียน ทั้งหมดรวม 160 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
		 2.1 กลุ ่ ม ทดลอง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ปักธงชัยวิทยาทีก่ ำ� ลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 30 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
		 2.2 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึ ก ษาปี ที่ 3/2 โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมปั ก ธงชั ย วิ ท ยา
ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน
30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) ที่เรียนด้วยการสอนปกติ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 3.1 บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรื่องการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน
5 หน่วย
		 3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 10 แผน
		 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรือ่ ง ประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดตามตัว
ชีว้ ดั ตามเนือ้ หาของบทเรียน มีคา่ ความยาก (p) ตัง้ แต่ 0.28
ถึง 0.80 และมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.96
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
		 3.4 แบบวั ด ทั ก ษะปฏิ บั ติ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก (p) 0.19
ถึง 0.76 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) 0.11 ถึง 0.96 มีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85
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		 3.5 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีส่ ร้างโดยผูว้ จิ ยั
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับ
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีคาถาม 20 ข้อ
		 3.6 แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 4.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ของทั้งสอง
กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบวัดทักษะปฏิบัติ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
		 4.2 ท�ำการทดลองโดยให้นกั เรียนกลุม่ ทดลอง
เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานและกลุม่ ควบคุม
เรียนด้วยการเรียนแบบปกติโดยใช้เวลาในการทดลอง
จ�ำนวน 18 ชั่วโมงพร้อมทั้งท�ำแบบทดสอบในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้
		 4.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่
เรี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นบนเว็ บ แบบผสมผสานเรื่ อ งการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
		 4.4 ท�ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
กระท�ำทันทีเมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
		 4.5 ท�ำการทดสอบทักษะการปฏิบัติหลังเรียน
ของนักเรียนทัง้ สองกลุม่ โดยใช้แบบวัดทักษะปฏิบตั ชิ ดุ เดียว
กับก่อนเรียน
		 4.6 แจกแบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเรือ่ งการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.7 น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน ทักษะปฏิบตั ิ ของนักเรียนระหว่างกลุม่
ทดลองซึง่ เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานและกลุม่
ควบคุมซึ่งเรียนด้วยการเรียนแบบปกติและความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบผสมผสานเรือ่ งการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนบน
เว็บแบบผสมผสานตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2
(เผชิญ กิจระการ. 2544 : 44-51)
		 5.2 หาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness
Index : E.I.) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการของ
Goodman, Fretcher และ Schneider (1980 : 30 - 34)
		 5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะปฏิบตั ริ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม โดยใช้การวิเคราะห์ Hotelling T2 (ทรงศักดิ์
ภูสีอ่อน. 2554 : ออนไลน์)
		 5.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานบนเว็บโดยหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 5.5 วิเคราะห์สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนทีม่ ี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานบนเว็บโดยหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. บทเรี ย นบนเว็ บ แบบผสมผสาน เรื่ อ งการ
ประกอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/84.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
80/80
2. ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย นบนเว็ บ แบบ
ผสมผสาน เรื่ อ งการประกอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6398 คิด
เป็นร้อยละ 63.98 นักเรียนมีความก้าวหน้าร้อยละ 63.98
3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะปฏิบัติ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการ
เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยบทเรี ย นบนเว็ บ แบบผสมผสาน เรื่ อ งการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากที่สุด
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5. นักเรียนกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย
บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเรื่องการ ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

อภิปรายผล

1. จากการพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าบทเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.76/81.33 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 หมายความว่า บทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะ
น�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุม่ สาระการ
เรียนรู้พื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสามารถ
ช่วยให้ นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 82.76
และเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ได้เฉลี่ย ร้อยละ 81.33
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง
การประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพนั้น เนื่องมาจากบทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานที่สร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ
โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กเนื้ อ หา การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
การก�ำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาท�ำให้นักเรียน
ทราบว่า เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะมีความรู้เรื่องใดบ้าง
และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บทเรียนบน
เว็บแบบผสมผสาน ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพ โดย
เริ่มตั้ งแต่การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไ ขข้อ บกพร่องจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�ำไปทดลอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพทูล ปั้นงาม (2549 : 80) วิจัย
เกี่ยวกับ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์) นักเรียนที่ลง
ทะเบียนเรียน วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการฝึก
อาชีพระยะสั้น จ�ำนวน 20 คน พบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 89.87/89.75
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง ใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอน สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผู ้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนในระดับดี

2. ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย นบนเว็ บ แบบ
ผสมผสาน เรือ่ งการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6829 แสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น0.6829 คิดเป็นร้อยละ
68.29 จะเห็ น ได้ ว ่ า การเรี ย นแบบผสมผสานบนเว็ บ มี
ประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกรกมล
สว่างจิตต์ (2551 : 68) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนแบบสตรีมมิ่งมีเดียผ่านเว็บในการ
สอนเรื่อง “การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์”
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะปฏิบัติ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกมล สว่างจิตต์ (2551 : 68)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรือ่ งการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 0.85
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี พลอยเพ็ชร (2550 : 62)
ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ โ ดยการชี้ น� ำ ตนเองของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม
พบว่ามีพฤติกรรมการเรียนรูโ้ ดยการชีน้ ำ� ตนเองในภาพรวม
อยู่ในระดับดี
5. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนเรือ่ งการประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ รียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรียนปกติอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.63
และ 0.48 ทั้งนี้เพราะการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน โดยวิ ธีเ รี ยนแบบผสมผสานบนเว็ บเรี ยนใน
ห้องเรียนและเรียนบนเว็บ ท�ำให้นา่ สนใจ และสามารถเรียน
ซ�ำ้ ๆ ได้ โดยไม่จำ� กัดเวลา สถานที่ ท�ำความเข้าใจง่าย เลือก
ศึกษาบทเรียนใดก่อนก็ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี
พลอยเพ็ชร (2550 : 62) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ โดย
การชี้น�ำตนเองของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่ามีพฤติกรรมการเรียนรูโ้ ดย
การชี้น�ำตนเองใน ภาพรวมอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไปจากการวิจัย
		 1.1. การพั ฒ นาบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยแบบ
ผสมผสาน ผู้วิจัยควรศึกษารายวิชาที่น�ำเสนอว่ามีความ
เหมาะสมกั บ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยแบบ
ผสมผสานหรือไม่และวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชานั้นๆ เช่น
เป็ น วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ผู ้ วิ จั ย ควรมี ภ าพ
เคลื่อนไหว ไม่ควรใช้ภาพนิ่งหรือตัวหนังสืออย่างเดียว
ควรพัฒนาให้เร้าความสนใจของผู้เรียน และท�ำให้ผู้เรียน
เข้าใจต่อบทเรียนนั้นได้ง่ายขึ้น
		 1.2. ผู้ที่ต้องการจะน�ำบทเรียนนี้ไปใช้ ควร
ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นจริง และความเป็นไปได้ในการใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ต และเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทมี่ อี ยูส่ ำ� หรับ
ให้ผู้เรียนได้ใช้ในการเรียนว่ามีความพร้อมเรื่องความเร็ว
ของระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และจ� ำ นวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เพียงพอหรือไม่
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ บ นเว็ บ แบบ
ผสมผสานในภาคปฏิบตั ใิ ช้เวลาเร่งรัดเกินไป ควรจะมีเวลา
ให้ผเู้ รียนได้ทดลองประกอบเครือ่ งและถอดเครือ่ งท�ำความ
สะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ จะได้เข้าใจและเพิ่ม ทักษะในการ
ปฏิบัติของตนเองท�ำให้ไม่ลืมขั้นตอนการปฏิบัติ แล้วจึง
ประเมินด้วยแบบประเมินผลที่ หลากหลาย
		 2.2 ควรจะสร้างบทเรียนช่วยสอนในรายวิชา
อืน่ เพือ่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์อย่าง
ได้คุณภาพต่อไป
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