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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสน

วิทยา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน โรงเรียน

กําแพงแสนวิทยา โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.37, S.D. = 0.53) 

 

คําสําคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน  คอนสตรัคติวิสต  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู 
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Abstract 

 

The purposes of this research study were 1) to development of learning process by building self-

knowledge based on constructivist concept by using WBI topic Information technology interesting, 2) to 

comparison of achievement before learning and after learning for students in grade 8 at kamphaengsaen 

wittaya school topic information technology interesting and 3) to satisfaction study with using WBI of 

students in grade 8 at kamphaengsaenwittaya school topic information technology interesting. The sample          

is students in grade 8/2 39 students at kamphaengsaenwittaya school by using the method purposive 

sampling. The instruments include learning management plan, WBI, achievement measure before learning 

and after learning and satisfaction questionnaire. 

The findings were as follows 1) the learning process by building self-knowledge based on constructivist 

concept by using WBI assisted instruction the efficiency as 81.03/83.60 which is higher than the defined 

threshold, 2) the achievement after learning higher than before learning the study was significantly at 

the level .05 according to the hypothesis than the defined threshold and 3) the satisfaction of students 

towards the learning process by building self-knowledge based on constructivist concept by using WBI 

overall at a level much ( X = 4.37, S.D. = 0.53). 

 

Keywords:  web based instruction, constructivist, information and communications technology, 

information technology interesting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

394 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

1. บทนํา 
 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 8) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให

ผูเรียน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการกํารงชีวิตและรู เทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรู 

เก่ียวกับการดําลงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันใน

สังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183) แนวการจัดการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลองอยาง

ยิ่งกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซ่ึงเนนการสรางความรูดวยตนเอง ดวยการลงมือกระทาหรือปฏิบัติผานกระบวนการคิด โดย

อาศัยประสบการณเดิม หรือความรูเดิม เชื่อมโยงกับประสบการณใหมหรือความรูใหม เพื่อขยายโครงสรางทางปญญา (สุมาลี  

ชัยเจริญ, 2551: 247) การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยี 

ปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัด

ทางดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของWorld Wild Web ในการจัด

สภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานเว็บน้ีอาจเปนบางสวนหรือทั้งหมด

ของกระบวนการเรียนการสอนก็ได World Wild Web เปนบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย

ในปจจุบัน เริ่มเขามาเปน ที่รูจักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2538 ที่ผานมาเว็บไดเขามามีบทบาทสําคัญทาง

การศึกษาและ กลายเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดน ซ่ึงผูสอนไดใชเปนทางเลือกใหมในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเปดประตู

การศึกษาจากหองเรียนไปสูโลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ รวมทั้งการนําการศึกษาไปสูผูที่ขาดโอกาสดวย ขอจํากัดทางดาน

เวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ป โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ผูวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารต่ํากวาเกณฑ เกิดความสามารถทางการเรียนรูไมเทากัน เกิดปญหาเขาใจบทเรียนไมพรอมกันบางคนตองใชเวลา 

ในการเรียนรูเร็วกวาคนอ่ืน แตตองรอเพื่อน ๆ ที่ยังเรียนไมเขาใจ ทําใหเกิดความเบื่อหนายและขาดความสนใจในบทเรียน 

จากปญหาและความสําคัญ ผูวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.3 เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 395 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

3.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ดวงนภา สิงหพันธุ (2557: 30) ไดใหความหมายเก่ียวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ดังน้ี เปนทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยา

และการศึกษา เปนการพัฒนาวิธีคิดที่มีอยูแลวนํามาสรางเปนความรูใหมโดยผูเรียนเอง เน้ือหาที่ผูเรียนเรียนเนนที่ตัวผูเรียน

และประสบการณของผูเรียนซ่ึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวาง

ส่ิงที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอนมุงเนนใหผูเรียนลงมือกระทําในการสรางความรูดวยตนเอง มากกวาการเปน

ผูรับการถายทอดความรูจากครูผูสอน ครูเปนเพียงผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการแกปญหาเพื่อใหไดรับความรู 

ฐาปนีย ธรรมเมธา (2552: 79) กลาวถึงการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงไววา การเรียนการสอนอีเลิรนนิง  

หมายถึงการใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางการส่ือสารการเรียนการสอน โดยมีกําหนดกิจกรรมการเรียนและการสอนที่ 

ออกแบบดวยวิธีสอนหลากหลาย มีการนําเสนอเน้ือหาส่ือแบบดิจิตอล การส่ือสาร การมีปฏิสัมพันธ และการวัดประเมินผล

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

อัญชลี ดวงตอย (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

ในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่

เรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ในภาพรวมอยูในระดับสูงและสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นรชัญญา หาภา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนแบบอีเลิรนนิงดวยการใชปญหาเปนฐานและการสราง

คานิยมที่สงผลตอการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนแบบอีเลิรนนิงดวยการใชปญหาเปนฐานและการ

สรางคานิยม ในรายวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับดี 

สุปรียา สมสอน (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสตเรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 ผลการวิจัยพบวาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.71/80.17 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 

อมรรัตน ชัยเสนหาญ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การเขียน Mind Mapping สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.19/83.08 สูงกวา

เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ ที่พัฒนาขึ้น
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สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับสูงมาก 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

5.1.1 ทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 4) แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสรางความรูดวยตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 5) แนวคิดทฤษฎีที่

เก่ียวของกับคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ลําดับเน้ือหา วิธีการสอน การวัประเมินผลที่

เหมาะสมตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

5.1.2 พัฒนาแผนการจัดเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติ

วิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

นารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรู 

5.1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.1.4 หาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 

5.1.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนละหลังเรียน หาความพึ่งพอใจของนักเรียน 
 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

5.2.1 แผนการจัดเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด 

คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

5.3 กลุมเปาหมาย 

5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 10 หองเรียน จํานวนทั้งส้ิน 423 คน 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 397 

5. 3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม จํานวน 39 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 

5.4.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยหาคาเฉล่ีย(Mean) รอยละ (Percentage) ของ

คะแนนระหวางเรียน (E1) และคะแนนหลังเรียน (E2) 

5.4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test Dependent ซ่ึงกลุม

ตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย(Mean) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวแปลความหมายคาเฉล่ีย บุญชม ศรีสะอาด (2545: 50-100) 

ไดกําหนดเกณฑคาเฉล่ีย ดังน้ี 

คาเฉล่ียเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก 

คาเฉล่ียเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย 

คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 
 

6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงไดบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน ดังภาพที่ 1 และนําไปใชทดลองใชบทเรียน

คอมพิวเตอรออนไลน ดังภาพที่ 2 
 

   
ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

 

ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน เปนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.31 81.03 

2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 25.08 83.60 

 

จากตารางที่  1 ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด 

คอนสตรัคติ วิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 พบวาผูเรียน 

มีคะแนนระหวางเรียนเทากับ 24.31 คิดเปนรอยละ 81.03 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 25.08 คิดเปนรอยละ 83.60 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูโดยการสราง

ความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกระบวนการเรียนรู โดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติ วิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน ไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน 

และหลังเรียน เปนดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน X  S.D. df t P 

1. แบบทดสอบกอนเรียน 39 13.74 1.97 
38 31.60 0.000* 

2. แบบทดสอบหลังเรียน 39 25.08 1.35 

* p < .05 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูโดยการ

สรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2/8 จํานวน 39 คน พบวาผูเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 13.74 คะแนน และหลังเรียนมี
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คาเฉล่ียเทากับ 25.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด 

คอนสตรัคติ วิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน 

หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนดงัตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต ตรงตามจุดประสงค

การเรียนรู 
4.41 0.64 ระดับมาก 

2. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต ชวยใหนักเรียนเขาใจการเรียนรู  4.44 0.68 ระดับมาก 

3. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต จัดเรียงลําดับเน้ือหาไดงายตอการ

เรียนรู 
4.36 0.84 ระดับมาก 

4. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง 
4.36 0.63 ระดับมาก 

5. รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนและอานไดงาย 4.36 0.78 ระดับมาก 

6. สีและขนาดของภาพเหมาะสมกับหนาจอ 4.33 0.62 ระดับมาก 

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการส่ือความหมาย 4.28 0.69 ระดับมาก 

8. อธิบายเน้ือหาเขาใจงาย 4.33 0.74 ระดับมาก 

9. ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได 4.62 0.63 ระดับมากที่สุด 

10. ผูเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 4.26 0.68 ระดับมาก 

โดยรวม 4.37 0.53 ระดับมาก 

 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน 

พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62 S.D.= 0.63) ขออ่ืน ๆ อยูใน 

ระดับมาก ทุกขอ และระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับพึงพอใจมาก ( X  = 4.37, S.D. = 0.53) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
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7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

รวมกับกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีคา เฉล่ียเทากับ 4.37 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80  

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา ธรรมวันนา (2551) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ไดคํานึงศึกษาอยางละเอียดและพัฒนาอยางเปนแบบแผนและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน ทําใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวา ระหวางการเรียนบนเครือขายที่สรางตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิตสกับการ

เรียนปกติเทากับ 81.78/80.31 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนพบวา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงนภา สิงหพันธุ (2557) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียนเปนผูลงมือทํา แสวงหา ความรู  

สรางความเขาใจดวยตนเอง มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวางผูเรียนดวยกัน รวมถึงมีการแลกเปล่ียนความคิดกับครูผูสอน 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอบทเรียนออนไลน พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวม 

อยูที่ระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.53) สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชา คะชาชัย (2554) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ผูเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต วาชวยใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง และกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง สวนประกอบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวย รูปแบบของบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจ ตัวอักษรอานงายชัดเจน การนาเขาสู

บทเรียนทาใหเกิดความพึงพอใจที่จะศึกษาเน้ือหามากขึ้น มีคาแนะนาในการใชบทเรียนและกิจกรรมมีลาดับขั้นตอนเหมาะสม 

ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเน้ือหาและชวยสงเสริมการเรียนรู เสียงที่ใชในการบรรยายในบทเรียนคอมพิวเตอรมีการ

กระตุนใหเกิดความนาสนใจและนาติดตาม ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.60, 

S.D. = 0.53) 
 

9. ขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รวมกับรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และในการเรียนการสอนควรเพิ่มลักษณะของ

แบบฝกกิจกรรมการเรียนใหนาสนใจมากขึ้น 
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