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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย 1) เพือ่พฒันาบทเรยีนบนเวบ็ ตามหลกัการนำาตนเองในการเรยีน
รู้เรื่องพันธุกรรม สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บ ตามหลักการนำาตนเองในการเรียนรู้ เรื่องพันธุกรรม กับการเรียนแบบปกติ 3) เปรียบเทียบทักษะ
การนำาตนเองในการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ระหวา่ง นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็
และนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบปกติ กลุม่ตวัอยา่งในการทำาวจิยัในครัง้นีค้อื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 จำานวน 70 คน ที่กำาลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ห้องเรียน
ละ 35 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิยไดแ้ก ่1) แผนการจดัการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ ตามหลัก
การนำาตนเองในการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะการนำาตนในการเรียน
รู้ จำานวน 25 ข้อ สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test (Independent Samples) 

ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น ตามหลักการนำาตนเองในการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม
ทักษะในการเรยีนรู ้ทีม่ผีลต่อการเรยีน เรือ่งพนัธกุรรม สำาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพ
เทา่กับ 82.29/81.71 2. นกัเรยีนทีศ่กึษาบทเรยีนบนเวบ็ ตามหลักการนำาตนเอง ในการเรยีนรู ้มคีะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บ กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีทักษะการนำาตนเองในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract

The purpose of this study were to 1) Develop self directed learning on web based 
that develop the Heredity subject of grade 9 students that 80/80 performance basis.  
2) The comparison achievement between Self - directed learning on web based and  
traditional on the Heredity subject. 3) The comparison after of Self - directed learning skills 
of the Heredity subject of a grade 9 students. The Sample group is 70 students who were 
study in grade 9 secondary school in Nongphokwittayalai school in term 1 of academic 
year 2016 by random group to two groups that 35 students are experimental group and 
35 students are control group. The research tools is self directed learning on web based 
on the heredity science. Achievement is 30 items multiple choices, 25 items self learning 
skill assessment and the satisfaction assessment. The data were analyzed using statistical 
averages, standard deviation and t-test (Independent Samples). 

It was found that 1) The Self - directed learning on web based Shown affect per-
formance on 82.29/81.71 2) Sample group and control group had Self-Directed skills The  
achievement scores 0.05. 3) The sample group and control Group showed statistical,signnificant 
differences at 0.05 level. 

บทนำา

สังคมไทยในปัจจุบันเปล่ียนแปลงในด้าน
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกด้าน และในด้าน
การศึกษาเองก็เช่นเดียวกัน มีการนำาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการพัฒนาในรูปแบบ วิธีการ และ
ตัวส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือพัฒนาและ
บริหารจัดการต่างๆ การศึกษา ให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานใน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คนไทยทุก
คนมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีที่ใช้
ในการศกึษาทีไ่รพ้รมแดนและไร้ขดี จำากดั สามารถ
นำาไปใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 

ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
จาก สถิติพื้นฐานคะแนนสอบพ้ืนฐานคะแนน
สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2558 รวมทุกโรงเรียนทั้งประเทศ
เฉลี่ย 38.62 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
(2558: เว็บไซต์) รวมทั้งส่วนใหญ่เนื้อหาในกลุ่ม

สาระวทิยาศาสตร์ มคีวามซบัซอ้นมาก และมคีวาม
ละเอียดเยอะ แตกต่างกัน และในเรื่องพันธุกรรม 
เปน็เรือ่งทีม่รีายละเอยีดเยอะ ซึง่มกีารเปรียบกนัใน
แต่ละจุด แค่ออกไปภาพ ประกอบในหนังสือหรือ
ทศันลกัษณ ์(Visual Symbols) สือ่การจดัการเรยีน
การสอนยังเป็นแบบเดิม และล้าหลังอยู่ มีความ
ซับซ้อนและยากสำาหรับผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันส่วนใหญ่
เปน็การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ตามโครงสรา้ง
หลักสูตรข้อมูล และขั้นตอนวิธีการเรียนที่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบเสาะหาความรู้การเรียน
รู้ หรือแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) ของสถาบันส่ง
เสรมิการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีสำาลีรกั
สทุธ ี(2544:22 ). ซึง่การจัดการเรยีนรูใ้นลักษณะ
นี้ ผู้เรียนยังคงมีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ดี
ขึ้น และมีข้อจำากัดส่วนบุคคลทางการเรียน เพราะ
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน บางคนเรียน
รู้เร็ว บางคนยังอ่าน คิดวิเคราะห์ ไม่คล่อง ส่งผล
ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความเบือ่หนา่ย หรอืยงัมขีอ้สงสยั 



41วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

ซึ่งคำาตอบหนึ่งสามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ
ทั้งหมดทุกคนไม่ได้เข้าใจไม่ชัดเจนพอ เพราะผู้
เรียนมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ซึ่ง
เหลา่นีต้อ้งการสือ่ทีส่มบรูณ ์สามารถตอบขอ้จำากดั
ทางการเรียนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรอืทบทวนเน้ือหาทีไ่ดเ้ทา่กบัการรบัการถา่ยทอด
จากครผููส้อน ดว้ยตนเองหลงัการเรยีนภายในหอ้ง
ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ 
ผู้วิจัยจะนำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นั้น ผู้เรียนสามารถ
เรียนด้วยตนเองซึ่งครูผู้สอนจะให้คำาแนะนำา หรือ
ช่วยเหลือ สามารถสร้างความ เข้าใจและเรียนรู้
ในกิจกรรมการเป็นไปด้วยความกระตือรือร้นใฝ่
รู้ใฝ่เรียน และสามารถสืบค้นข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อ
การเรียนรู้ที่สามารถทำาให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการนำาตนเองในการ
เรียนรู้ (Self–Directed learning) ซึ่งเป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ที่ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ เริ่ม
วินจิฉยัความตอ้งการ ตัง้เปา้หมายอยา่งเปน็ระบบ 
แสวงหาแหล่งขอ้มลูอยา่งเปน็ระบบ แสวงหาแหลง่
ข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม 
และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียน
ไม่จำาเป็นต้องเรียนคนเดียวโดยอาจอาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น ครูอาจารย์ หรือเพื่อน
เป็นต้น หลักการนำาตนเองในการเรียนรู้เป็นหลัก
การที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ จึงมี
ความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
บนเว็บ สุรเดช พรมมา (2556: 28)

ผูว้จิยัจงึนำาบทเรยีนบนเวบ็ (Web based 
Instruction) และหลักการนำาตนเองในการเรียนรู้ 
(Self – Directed learning) ทั้งสองหลักการนี้มา
เชือ่มโยงเขา้ดว้ยกนัเพือ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผา่นบทเรยีนบนเวบ็จึงเปน็สิง่ทีต่อบสนองขอ้จำากดั
ต่างๆ ของการเรียนรู้ภายใน การจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้มาเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว และตอบสนอง
ขอ้จำากัดทางการเรยีนรูเ้หล่านี ้โดยผูว้จัิยพฒันาบท
เรียนบนเว็บ โดยหลักการนำาตนเองในการเรียนรู้  
เรื่องพันธุกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่ม

ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีน
หนองพอกวิทยาลัย อำาเภอหนองพอก สังกัด 
สำานักงานการศึกษามัธยมศึกษา 27 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาบทเรยีนบนเวบ็ ตามหลักการนำา
ตนเองในการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งนกัเรยีน
ทีเ่รียนดว้ยบทเรียนบนเวบ็ ตามหลกัการนำาตนเอง 
กับการเรียนแบบปกติ 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการนำาตนเองใน
การเรยีนรู ้หลงัการเรียน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 ระหว่าง นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บ ตามหลักการนำาตนเองและนักเรียนที่เรียน
ด้วยการเรียนแบบปกติ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
เรื่องพันธุกรรม 

สมมติฐานของงานวิจัย  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยใช้บทเรียนบนเว็บตามหลักการนำาตนเองใน
การเรียนรู้และกลุ่มที่เรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยใช้บทเรียนบนเว็บ ตามหลักการนำาตนเองใน
การเรียนรู้ กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีทักษะ
การนำาตนเองใน ที่แตกต่างกัน

ความสำาคัญของงานวิจัย

1. ได้บทเรียนบนเว็บ ตามหลักการนำา
ตนเองในการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พันธุกรรม สำาหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 ที่
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ท่ีสามารถนำาไป
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ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน

 2. เปน็แนวทางในการพัฒนาสือ่บทเรยีน
บนเวบ็ เพือ่การเรยีนการสอน และพฒันาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระอื่นๆ

 3. นำานวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษามาแก้ไข ปรับปรุง แนะแนวในการ
จัดกระบวนการทางการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย

1) หลักการ / ทฤษฎี

1. บทเรยีนบนเวบ็ ตามขัน้ตอนการออกแบบ
และการพัฒนาสื่อ

ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)

ขั้นที่ 2 ขั้นออกแบบ (Design)

ขั้นที่ 3 พัฒนา (Develop)

ขัน้ที ่4 ขัน้นำาไปใช/้และทดลองใช้ (Tryout/
Implement)

ขั้นที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุงแก้ไข 
(Revise and Edit)

2. หลักการนำาตนเอง Self – Directed 
learning

3. การสอนแบบปกติ

2) การจัดการเรียนการสอน

1. การเรียนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็ ตามหลกั
การนำาตนเองในการเรียนรู้

2. การเรียนแบบปกติ

3) ผลการจัดการเรียนรู้

1. ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเวบ็ ตาม
หลักการนำาตนเองในการเรียนรู้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

3. ทักษะการนำาตนเองของนักเรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1) ประชากร คือ นกัเรยีน โรงเรยีนหนองพอก
วิทยาลัย สังกัดสำานักงานการศึกษามัธยมศึกษาที่ 
27 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 283 คน จาก
นักเรียน 7ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น นักเรียนที่กำาลัง
ศกึษาในหนองพอกวทิยาลยั ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
จำานวน 2 ห้องเรียน รวม 70 คน คัดเลือกมาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) 
โดยแบ่งได้ดังนี้ 

กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับการเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บ ตามหลักการนำาตนเอง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำานวน 35 คน

กลุม่ควบคมุ คอื กลุม่ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ คือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/2 จำานวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บ 
ตามหลกัการนำาตนเอง เรือ่งพนัธกุรรม กลุม่-สาระ
วทิยาศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3

2. แผนการจัดการเรียนแบบปกติ เรื่อง
พันธกุรรม กลุม่สาระวทิยาศาสตร์ สำาหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. บทเรยีนบนเวบ็ ตามหลกัการนำาตนเอง
ในการเรียนรู้ เร่ืองพนัธุกรรม กลุ่มสาระ-วทิยาศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง 
พันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบ
เลือก ตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ 

5. แบบประเมินทักษะการนำาตนเอง ใน
การเรียนรู้ จำานวน 25 ข้อ

ขั้นตอนการวิจัย

1. ผู้วจิยัไดก้ลุม่ตวัอยา่งจากวธีิการสุม่กลุม่
ตัวอย่าง 2 ห้อง ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
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sampling) จับสลากเป็นห้องทดลองที่เรียนด้วย
บทเรยีนบนเว็บ ตามการนำาตนเอง เรือ่งพนัธกุรรม 
ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับการเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บ ตามหลักการนำาตนเอง กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมคือนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1จำานวน 35 คน

กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่เรียนด้วยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรือ่ง พนัธกุรรม กลุม่สาระ
วิทยาศาสตร์ คือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
จำานวน 35 คน

2. ผู้วิจัยทำาการปฐมนิเทศเพ่ือตกลง
ทำาความเข้าใจในการเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 
ก่อนเก็บข้อมูล

ดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลกลุ่มควบคุม

3. ผูว้จิยัไดใ้หก้ลุ่มควบคมุ คอื กลุม่ทีเ่รยีน 
ดว้ยการจัดการเรียนแบบปกต ิกลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
เรือ่งพนัธกุรรม คอืนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2 
จำานวน 35 คน ได้ทำาแบบทดสอบก่อนเรียน โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องพันธุกรรม กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ จำานวน 8 สัปดาห์ 15 ชั่วโมง

5. เมือ่นกัเรยีนเรยีนจบครบทกุเนือ้หาแลว้
ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้รยีนทำาแบบทดสอบหลงัเรยีน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลอง

6. ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มทดลอง ได้ทำาแบบ
ทดสอบกอ่นเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน ในบทเรยีนบนเวบ็ และแบบประเมนิ
ทักษะการนำาตนเอง

7. ผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ ตาม
หลักการนำาตนเองใน เรื่องพันธุกรรม กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ จำานวน 8 สัปดาห์ 15 ชั่วโมง

8. เม่ือนกัเรียนเรียนจบครบทุกเนือ้หาแลว้ 
ผู้เรียนจะได้ทำาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนบน
เวบ็ ตามลำาดบัดว้ยตนเอง และผูว้จิยัไดแ้จกแบบวดั
การนำาตนเองด้วยบทเรยีนบนเวบ็ สำาหรบันักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เรียนทำาหลังจากนั้น

9. ผู้วจิยันำาข้อมลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม
กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไป วิเคราะห์ต่อไป

การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อดำาเนินการทดลองเสร็จผู้วิจัยได้จัด
กระทำาข้อมูลด้งนี้

1. วเิคราะห ์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E

1
/E

2

 2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
สูตร t-test (Independent-samples)

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ทักษะการนำาตนเองในการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม เรื่อง พันธุกรรม กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร t-test (Independ-
ent Samples) 

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ

ผู้วจัิยไดวิ้เคราะหห์าประสทิธภิาพของบท
เรยีนบนเวบ็ ตามเกณฑ์ 80 / 80 โดยใชส้ตูร E

1
/E

2
 

ผลปรากฏดังตาราง 1 ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ของบทเรียนบนเว็บ
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พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บ ตามหลักการนำาตนเองในการเรียนรู้ E

1
/E

2
 

= 82.29/81.71 

คะแนนเฉลี่ย = 

= 24.6857

E
1
 = 100

 = 82.2857

 = 82.29

นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ตาม
หลกัการนำาตนเองในในการเรยีนรู ้ผ่านกระบวนการ
เรียนที่เรียน ด้วยบทเรียนบนเว็บตามหลักการนำา
ตนเอง ได้คะแนนแบบทดย่อยท้ายบทเรียนเฉล่ีย
เท่ากับ 24.69 คิดเป็นร้อยละ 82.29 แสดงว่า 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E

1
) เทา่กับ 82.29 

และนักเรียนผ่านกระบวนการที่เรียนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย = 

 = 24.51428

E
2
 =  100

 = 82.7142

 = 82.71

ดว้ยบทเรียนบนเว็บ ตามหลักการนำาตนเอง 
ไดค้ะแนนเฉลีย่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน เท่ากบั 24.51คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 81.71 
แสดงว่า ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) เท่ากับ 

81.71 บทเรียนบนเว็บส่งเสริมทักษะในการเรียน
รู้ที่มีผลต่อการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พันธุกรรม สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่าง นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ตาม
หลกัการนำาตนเอง เรือ่งพนัธกุรรม กับและนกัเรยีน
ที่เรียนแบบปกติ

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ ตามหลักการนำาตนเองในการเรียนรู้

กลุ่มทดลอง

จำานวน
นักเรียน

N

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E
1
)

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน

ประสิทธิภาพผลลัพธ์(E
2
)

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนนเต็ม
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ คะแนนเต็ม
คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ

เรียนบนเว็บ 35 30 24.69 82.29 30 24.51 81.71

ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ ตาม
หลักการนำาตนเองในการเรียนรู้ กับการเรียนแบบปกติ เรื่องพันธุกรรม

รูปแบบการเรียน N S.D. df t

กลุ่มควบคุม 35 21.46 3.26
68 4.565*กลุ่มทดลอง 35 24.51 2.25

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนจแบบ
ปกตมีิค่าเฉลีย่เทา่กบั 21.46 นกัเรยีนทีเ่รยีนรู ้ดว้ย
บทเรยีนบนเวบ็ตามหลกัการนำาตนเองในการเรยีน
รู ้คา่เฉลีย่เท่ากบั 24.51 ผลการวเิคราะหน์กัเรยีน 
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยหลักการนำาตนเอง
ในการเรียนรู้ และนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีผล
สมัฤทธิท์างการเรียนทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ.05

3. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการนำา
ตนเองในการเรียนรู้ หลงัการเรียนของ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่าง นักเรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ และนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน
แบบปกติ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรม 
ดังตาราง ที่ 3

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ทักษะการนำาตนเองในการเรียนรู้ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
และนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ 

ทักษะการนำาตนเอง N S.D. Df T
กลุ่มควบคุม 35 21.46 3.257

68 - 4.845*กลุ่มทดลอง 35 24.51 2.254

 * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 นักเรียนกลุ่มควบคุม ที่
เรียนด้วยการสอนแบบปกติ ทักษะการนำาตนเอง
ในการเรียนรู้ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.46 
นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บมี
เรยีนทักษะ การนำาตนเองหลงัเรยีนคา่เฉลีย่เท่ากบั 
24.51 ผลการวเิคราะห ์นักเรยีนการเรยีนด้วยการ
เรยีนแบบปกต ิกบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบน
เวบ็ ทกัษะการนำาตนเองในเรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้

1. พัฒนาบทเรียนบนเว็บ ตามหลัก
การนำาตนเองในการเรยีนรู ้เรือ่งพนัธกุรรม สำาหรับ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี ่3 ท่ีมปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
82.29/81.71 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ย จากการทำาแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
คดิเปน็รอ้ยละ 82.29 และคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.71 แสดงว่าการ
เรียนการสอนทักษะการนำาตนเองของนักเรียน ที่
เรยีนดว้ยบนเรยีนบนเวบ็การเรยีนรู ้เรือ่งพนัธกุรรม 
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เปน็ไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ไตรภพ จันทร์ศรี (2553: 87) ได้
ศกึษาผลการเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนบนเวบ็ ทีม่ตีอ่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำารงชีวิตพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
พบวา่ บทเรยีนบนเวบ็ทีพั่ฒนาขึน้ท่ีมปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 80.17/80.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ตั้งสมมติฐานไว้ สุรเดช พรมคำา (2556:95-96 ) 
ได้วิจัย เปรียบเทียบผลการเรียนด้วยบทเรียนเว็บ
บลอ็กกบัการเรยีนแบบปกต ิเรือ่งการสือ่สารขอ้มลู
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผล สัมฤทธิ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และความคงทนใน
การเรยีนรู้ ของนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 
ทีม่รีะดบัการนำาตนเองในการเรยีนรู ้ทีแ่ตกตา่งกนั 
ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.01/ 



46 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

81.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว้ 

2. นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ
ตามหลกัการนำาตนเองในการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าคะแนนนักเรียนที่
เรยีนรูจ้ากการเรยีนแบบปกตมินียัสำาคญัทางสถิตทิี่
ระดบั.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สยาม นาม
สน (2557:108-109) ไดว้จัิย เปรยีบเทยีบผลการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บกับการเรียนแบบปกติ 
เร่ือง การสรา้งเวบ็เพจของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ปทีี ่5 แต่นกัเรยีน 2 กลุม่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
และการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนด้วยบทเรียน
เว็บกับการเรียนแบบปกติ เร่ืองการสร้างเว็บเพจ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ.05 ญาณิน 
สุดสวนศรี (2553: 88) ได้ทำาการศึกษาผลการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บกับการเรียนแบบปกติ ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ด้าน
การอา่นเพือ่การส่ือสาร และการคิดวเิคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนท่ี
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็ และนักเรยีนทีเ่รยีนแบบ
ปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิเคราะห์ 
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญที่
ระดับ.01 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิเคราะห์สูงกว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัย
สำาคัญที่ระดับ.05 กนกวรรณ ภิญโญศรี (2552: 
76-77) ได้ทำาการวิจับเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 
วิชากิจกรรมเข้าจังหวะ กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พละศกึษา ระหวา่งโปรแกรมบทเรยีนบนเครอืข่าย
กบัการเรยีนแบบปกต ิทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และความคดิสรา้งสรรคท์างกจิกรรมเขา้จงัหวะ และ
เจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการ
วจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรียนบน
เครือขา่ย ม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และมคีวามคดิ
สร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะสูงกว่า นักเรียน
ที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับสถิติ.05 

3. ผลการศึกษาของเปรียบเทียบทักษะ
การนำาตนเองหลังการเรียน ระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ

และนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ เรื่อง
พันธุกรรม พบว่า นักเรียนที่เรียนจากการสอน
ปกติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 21.46 นักเรียนที่เรียน
เรียนเรียนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ ตาม
หลักการนำาตนเองค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.51 ผลการ
วิเคราะห์นักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตาม
หลักการนำาตนเอง กับนักเรียนการเรียนรู้ด้วยการ
เรยีนแบบปกต ิทักษะการนำาตนเองในเรยีนรูท้ีแ่ตก
ตา่งกัน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 เพราะ
นักเรียนที่เรียนการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ตาม
หลักการนำาตนเองจากสถานการณ์ร่วมกิจกรรมที่ 
เนื่องจาก ทางบทเรียนจัดกิจกรรมไว้ทำาให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมในการตัดสินใจ ด้วยตนเอง เลือกใน
การวางแผนการเรียนรู้ ตามความ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุรเดช พรมมา (2556:95-96) 
ได้วิจัย เปรียบเทียบผลการเรียนด้วยบทเรียนเว็บ
บลอ็ก กบัการเรยีนแบบปกติ เรือ่งการส่ือสารขอ้มูล 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความคงทน
ในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่มีระดับการนำาตนเองในการเรียนรู้ ที่แตก
ต่างกัน นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บบล็อกมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยการเรียนแบบปกติ (p =.024) นัดดา อังสุ
โวทยั (2550:130-131) ไดว้จัิยการพฒันารปูแบบ
การเรยีนการสอน วชิาเคมทีีเ่นน้กระบวนการเรยีน
รู้ แบบการนำาตนเองของนักเรียนในระดับปริญญา
ตร ีพบวา่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมผีลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.5 แสงเดือน เจริญฉิม และกนิษฐาเชา
วัฒนกุล (2555:32-37) ได้ศึกษาความสามารถ
ในการเรยีนรูแ้บบการนำาตนเองของ นสิติฝกึประสบ
การวชิาชพีครคูณะศกึษาศาสตร ์และพฒันศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กลุม่ศกึษาคอืนิสติฝกึ
ประสบการณส์าขาเกษตรและสิง่แวดลอ้ม จำานวน 
31 คน สาขาคณติศาสตร์และคอมพวิเตอรจ์ำารนวน 
37คน สาขาพละศึกษา และสุขศึกษาจำานวน 45 
คน และสาขาภาษองักฤษศกึษาจำานวน 36 คน รวม 
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149 คนผลการวิจัยพบว่านิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแต่ละสาขามีความสามารถแบบนำาตนเอง
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำาคัญ.05 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

การวิจัยครั้งนี้พบว่า บทเรียนบนเว็บ ที่
เรียนด้วยการสอนบนเว็บ ตามตามหลักการนำา
ตนเองในการเรยีนรู ้เรือ่งพนัธุกรรม สำาหรบันักเรยีน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นบทเรียนบนเว็บที่สามารถ
สง่เสรมิการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน และเปน็สือ่ทีส่ามารถ
ตอบข้อจำากัด ทางการเรียนภายในหอ้งเรยีน สง่ผล
ตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเ้รียนใหส้งูขึน้ ทาง
โรงเรยีนควรใหค้วามสำาคญั สง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดม้ี
โอกาสศกึษาด้วยตนเอง และมปีระสบการณใ์นการ
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเว็บ เปน็การนำาเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนของ
นักเรียนมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ขอ้เสนอแนะในการนำาบทเรียนไปใช้

2.1 ควรออกแบบกิจกรรม มกีารกระตุน้ผู้
เรยีน มกีารวางแผนตามกระบวนการขัน้ตอนการนำา
ตนเองในการเรียนรู้

2.2 เมื่อทำาการส่งข้อมูลขึ้นเครื่องแม่ข่าย
ข่าย (UP Load to Server) ควรทดลองใช้ (Try-
out) กับระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วแตกต่าง
กันก่อน เพื่อพิจารณาถึงความเร็วในการแสดงผล

ของขอ้มลู ในบทเรยีนบนเวบ็ และแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ก่อนทดลอง

2.3 ผู้สอนควรมกีารโตต้อบกับผู้เรยีนผ่าน
บทเรยีนบนเวบ็ตลอดเวลา ควรทีจ่ะตอบอเีมลท์นัที
เมื่อผู้เรียนส่งมาถึง เพราะจะทำาให้ผู้เรียนรู้สึกว่า 
กำาลังศึกษาโดยมีอาจารย์คอยดูแลอยู่

2.4 ควรกำาหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วย
กันเป็นประจำา โดยใช้เว็บบอร์ด (Web Board) 
แช็ท (Chat) และอีเมล์ (E-Mail) ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเรียน

2.5 กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
กับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ของผู้
เรยีนเทคโนโลยีการเรยีนการสอนกระตอืรือรน้ ตืน่
ตัว ใฝ่รู้มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็น 
และศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

2.6 ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมทั้ง ทาง
จิตใจและความรู้ คือจะต้องยอมรับใน

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

3.1 ควรวเิคราะหป์ญัหาและความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และสรุปเป็นรายข้อเพื่อ
การทำาวิจัยแก้ปัญหา อย่างตรงจุด

3.2 ควรมกีารวจิยัและพฒันาบทเรยีนบน
เวบ็รปูแบบการทดลองนี ้ไปทดลองในรายวิชาและ
เนื้อหาอื่นที่แตกต่างกัน เพื่อความหลากหลาย ใน
นวัตกรรมสื่อทางการศึกษา
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