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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคชส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช 3) ประเมินผลงานท่ีสรา้งด้วยโปรแกรมสแคช และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคช กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวดัดอนยอ โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ได้จ านวนท้ังหมด 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ บทเรยีนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคช แบบประเมินคณุภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน แบบประเมินผลงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent t-test ผลการวจิัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคชที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากและด้านเทคนิคมีคณุภาพอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 88.28/84.25 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรยีนด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคชสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05 3) ผลงานของนักเรยีนที่สร้างด้วยโปรแกรมสแคชมีคณุภาพอยู่ในระดับดี และ             
4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคชอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: บทเรียนบนเว็บ, การใช้โปรแกรมสแคช, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน, ความพึงพอใจ, นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 
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Abstract 

 
The objectives of this research were: 1) to development of multimedia web-based instruction using 
scratch program at the quality has 80/80 standard criteria, 2) to compare pre-test and achievement scores 
after studied by interactive multimedia web-based instruction using scratch program,                             
3) to evaluation product with scratch program, and 4) to study the students satisfaction on the 
development of multimedia web-based instruction using scratch program. The research samples in this 
study consisted of 25 Prathomsuksa 6 students at Watdonyao School. The study was done in 2013 
academic year. The research tools utilized in this study were multimedia web-based instruction using 



 

scratch program, quality evaluation form, pretest and achievement test, and the questionnaire. Data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and dependent t-test. 
The research result show that:1) the efficiency of were development of multimedia web-based instruction 
using scratch program was evaluated by content experts as “good” and technical experts as “good” 
quality and 80/80 standard criteria, 2) the students achievement scores after studying through multimedia 
web-based instruction using scratch program were statistically significantly higher than the students pre-
test scores at .05, 3) product creating with scratch program is good quality, and 4) students most satisfied 
on multimedia web-based instruction using scratch program 
Keyword: multimedia web-based instruction, Using scratch program, Achievement, Satisfaction, 
Prathomsuksa 6 students. 
 

บทน า 
 ในการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนรู้จ านวนมากหลาย
ประเภท แต่ Web-Based Instruction : WBI เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มีการน าคุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดีย 
(Hypermedia) มาเชื่อมต่อกับเครือข่าย World Wide Web ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวว่า World 
Wide Web เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เริ่มเข้ามาเป็น 
ที่รู้จักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ที่ผ่านมาเว็บได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทางการศึกษาและ 
กลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตู
การศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ รวมทั้งการน าการศึกษาไปสู่ผู้ที่ขาดโอกาสด้วย 
ข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกแห่ง ทุกช่วงเวลา ควบคุมทุกสิ่งด้วย
ตนเอง เลือกล าดับเนื้อหาและเรียนตามเวลาที่เหมาะสมกับความสะดวกของแต่ละบุคคล ที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) กลุ่มงาน
อาชีพและเทคโนโลยีก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ โดยก าหนดให้นักเรียนสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความ
ยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่โดยให้
เรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทรวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ชุมชนและแหล่งอ่ืนๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออ่ืนๆ 
ซึ่งส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่าน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึงและต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้
การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังได้ก าหนดตัวชี้วัดหลังการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของผู้เรียนไว้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรือ
งานที่ท าในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นนักเรียนต้องสามารถสร้างชิ้นงานที่มีความสร้างสรรค์ของชิ้นงาน แต่ปัจจุบัน



 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนยอ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัดหลังการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงานจาก
จินตนาการอยู่เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น ในการเรียนเรื่องการท า e-Book ในวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่าผลงาน
การท า e-Book ของนักเรียนยังมีการคัดลอกรูปแบบและผลงานของผู้อ่ืนเป็นจ านวนมาก นักเรียนจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
 โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมท่ีส่งเสริมทักษะด้วนความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้าน ไอซีที โดย
จะเป็นการปลูกฝังด้านกระบวนการ ทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่
แปลกใหม่ หรือประดิษฐ์สิ่งคิดค้นที่แปลกใหม่ โดยการใช้โปรแกรมภาษาที่ง่ายไม่ซับซ้อน กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความต้องการในการเรียนวิชาโปรแกรมในขั้นสูงและเหมาะส าหรับการสร้างผลงานต่างๆ เช่น การท าแอนิเมชัน 
การจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เกม ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการโปรแกรมท่ีไม่ต้องมี
การพิมพ์ค าสั่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมาะกับการสอนหลักการโปรแกรมท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                
การคิดอย่างมีระบบ และการท างานร่วมกันโดยการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานผ่านทางเว็บไซต์  
 จากปัญหาและความส าคัญในข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าโปรแกรม Scratch เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ท าใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ของผู้เรียน และยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคชส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ              
เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. เพ่ือประเมินผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรมสแคช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 4. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคช ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

            ตัวจัดกระท า                                       ผลของตัวจัดกระท า 
 
 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคชส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ทั้งหมด 32 โรงเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด 706 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จากการสุ่มแบบกลุ่มโดย
วิธีการจับสลากมา 1โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนยอ มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรียน 25 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคช ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 3. แบบประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคช 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                     
 4. แบบประเมินผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรมสแคชส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้
เกณฑ์รูบริค  
 

บทเรียนบนเวบ็ เร่ือง การใชโ้ปรแกรม 

สแคช 

1. โครงงานท่ีสร้างดว้ยโปรแกรมสแคช 

ผา่นตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ความพึงพอใจ 



 

 5. แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคชส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคชส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2526 (อ้างใน มนตรี                
แย้มกสิกร, 2551) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการหาค่า 
 2. การประเมินผลงานที่สร้างโดยใช้โปรแกรมสแคช โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์รูบริคตามที่ผู้วิจัย
ก าหนด 
 3. การหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคชส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ยจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4. การทดสอบสมมุติฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอน
ยอ เมือ่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช จะมีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยการหาค่า Dependent t-test จากโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช มีคะแนนร้อยละของคะแนน
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน 88.28 และ 84.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
 2. คะแนนทดสอบหลังเรียน ที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคช สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. แสดงผลการประเมินผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรมสแคช พบว่าผลงานของนักเรียนที่สร้างด้วย
โปรแกรมสแคชมีคะแนนรวมเท่ากับ 420 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับดี 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคชอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ 
 1.  ผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคชส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ประสิทธิภาพของบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคช มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.28 
และ 84.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 เป็นเพราะนักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อเรียนบทเรียน
บนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคช และผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้
โปรแกรมสแคช ดังนี้ 1) ท าการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน โดยการให้นักเรียนได้ดูชิ้นงานที่สร้างด้วย
โปรแกรมสแคชเพื่อเป็นการจูงใจให้นักเรียน  2) บอกขั้นตอนการเรียนแก่นักเรียน นักเรียนจะไม่สับสนในการ



 

ใช้บทเรียน 3) เชื่อมโยงความรู้เก่าเข้ากับความรู้ใหม่ ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและสามารถน าไปใช้ได้จริง  
4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ โดยการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ของตนเองจากเนื้อหาของบทเรียนที่ได้น าเสนอ 5) 
สร้างความกระตือรือร้นของนักเรียน โดยการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งนักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์
กับบทเรียนและช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 6) ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับ ท าให้
นักเรียนได้ประเมินตนเองระหว่างการเรียนและตอบข้อสงสัยของนักเรียน 7) การทดสอบ เป็นการวัดว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และ 8) การให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่นักเรียน โดยการเพ่ิม
ลิงค์ของเว็บไซต์ที่เก่ียวกับเนื้อหาของบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้หาความรู้เพ่ิมเติม ทั้งนี้ในขั้นตอนในการสร้าง
บทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคชนั้นได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จึงท าให้บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคชมีประสิทธิภาพและท าให้
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 2. ผลของการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
จากบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนจาก
บทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท าให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าเดิม ซึ่งเป็นเพราะนักเรียนมีความสนใจในบทเรียนเนื่องจากในบทเรียนมีการใช้
วีดิทัศน์ในการอธิบายเนื้อหา ในเนื้อหามีรูปภาพที่มีสีสันสดใส มีการอธิบายเนื้อหาที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และ
มีการซักถามข้อสงสัยหรือข้อแลกเปลี่ยนกันในกระดานสนทนาท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญชลี เวียงยิ่ง (2554) และหนึ่งฤทัย โสภา (2549) เนื่องจากบทเรียนบนเว็บ 
เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้มีปฎิสัมพันธ์กับบทเรียน
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง วสันต์ อติศัพท์ (2546) กล่าวว่า บทเรียนบนเว็บจะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้โดยวิธีปฏิบัติ ท าความเข้าใจจนได้ข้อสรุปเป็นการ
ได้ความรู้โดยผ่านกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
 3. จากการศึกษาการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรมสแคชส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลการประเมินผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรมสแคชได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
เพราะเมื่อนักเรียนได้เรียนบทเรียนบนเว็บเรื่อง การใช้โปรแกรมสแคช แล้วนักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
จึงท าให้นักเรียนน าองค์ความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานและเป็นเพราะการที่ผู้วิจัยให้นักเรียน
ฝึกการใช้โปรแกรมสแคชควบคู่ไปกับการเรียนในบทเรียนจึงท าให้ผลงานที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และผู้วิจัย
ออกแบบเนื้อหาบทเรียนตามหลักของ Gagne โดยยึดหลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
การมีปฏิสัมพันธ์ของบทเรียน ซึ่งจะมีผลป้อนกลับของการท าแบบฝึกหัดและผลป้อนกลับของการส่งผลงานที่
นักเรียนสร้างขึ้นภายหลังจากการที่นักเรียนส่งแบบฝึกหัดและผลงานในบทเรียนบนเว็บแล้ว เป็นการให้
นักเรียนได้ประเมินตนเองหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นผลงานของตน 



 

 4. จากการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลแต่ละด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียน
ชอบการเรียนบนเว็บซึ่งรวมถึงการเรียนรู้จากวีดิทัศน์ เนื่องจากการเรียนบนเว็บสามารถใช้วีดิทัศน์มาประกอบ
ในการเรียนได้และสามารถให้ผลป้อนกลับของการท าแบบทดสอบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งวีดิทัศน์มีภาพและเสียงที่
ชัดเจนจึงท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมสแคช จะเน้นการใช้วีดิทัศน์ที่มีภาพและเสียงที่
ชัดเจนและการท าแบบฝึกหัดที่ให้ผลป้อนกลับแก่นักเรียนและเป็นการให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 
ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพราะการเรียนโดยใช้วีดิทัศน์จะท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของ
บทเรียนได้ง่ายกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว และท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นอีก
ด้วย 
 2. การใช้บทเรียนบนเว็บในรายวิชาอ่ืน จะต้องค านึงถึงการเรียบเรียงเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย 
และสามารถน าวีดิทัศน์หรือสื่ออ่ืนๆมาประกอบในบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วน
การให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ท าได้โดยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบและแบบฝึกหัดในบทเรียน 
ควรมีผลป้อนกลับให้นักเรียนทราบภายหลังจากท่ีนักเรียนได้ส่งแบบทดสอบและแบบฝึกหัดในบนเรียนบนเว็บ
แล้ว ซึ่งผลที่ได้จากการเรียนในลักษณะนี้คือท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนักเรียนสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  
 1. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวแปรด้านอ่ืนๆ เช่น เพศ รูปแบบการเรียน ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากข้ึน 
 2. ควรวิจัยโดยใช้กลุ่มนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันมาศึกษาเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรู้ ด้วยการเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ 
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