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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกอนและหลังไดรับการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต 2) ศึกษาทักษะ 

การสรางเว็บไซตภายหลังไดรับการฝกอบรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3) ศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน  

30 คน ซึ่งไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาความเชื่อมั่น 0.885 2) แบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต   
และ 3) แบบวัดความพึงพอใจทีม่ตีอการฝกอบรม มคีาความเช่ือมัน่ 0.896 การวิเคราะหขอมลูใชคาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเน้ือหา และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังไดรับการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 2. ทักษะการสรางเว็บไซต ของนักเรียนหลังไดรับการฝกอบรมอยูในระดับดี   

 3. ความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรยีนรูการงาน

อาชพีและเทคโนโลยี  สำหรับนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยูในระดับมากท่ีสดุ 

 

คำสำคัญ:  การฝกอบรม  การสรางเว็บไซต  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) compare the achieved learning  

of secondary education students before and after attending the training course entitled  

‘Creating a Web Site’. 2) evaluate the students’ skills for ‘Creating a Web Site’ after attending 

the training course for the secondary education  students 3) evaluate the students’ satisfaction 

towards the ‘Creating a Web Site’ training through the Group Learning Career and  

Technology. The research sample was from 30 secondary education students from 

Kanchanapisekwittayalai Suphan Buri School, Maung Suphan Buri district, Suphan Buri 

province during the second semester of 2012. The instruments used in this research were 

1) achievement testing material with a reliability of 0.855, 2) an evaluation form of skills for 

‘Creating a Web Site’ and 3) A questionnaire of satisfaction with a reliability of 0.896. Data 

was analyzed in terms of mean, standard deviation, content analysis and t-test. 

 The results were as follows: 

 1. The learning achieved by the students after training was higher than before 
and was significantly different at .05 level. 

 2. The students’ skills of ‘Creating a Web Site’ were rated at a high level. 

 3. The satisfaction of training towards ‘Creating a Web Site’ of Group Learning  
Career and Technology of the students were rated at a high  level. 

Keywords:   training course, creating a web site, secondary education 
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บทนำ 

 ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรไวในกลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

เพ่ือมุงเนนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนนผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา 

อยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ แข็งแรง ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม  

การรูจักการแกปญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีเหตุผล โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห

วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกัน สามารถจัดการ

ตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1-4) จากการขยายตัว

ของเทคโนโลยีและการส่ือสาร ทำใหคนไทยมีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารไดมากข้ึน  

แตการใชเทคโนโลยีดังกลาวในทางที่ผิด โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนและวัยรุน ทำใหมีผลกระทบตอ

การศึกษา และจากโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน (child watch) ไดเปดเผยสถานการณ

เด็กและเยาวชนไทยประจำป 2550-2551 พบวา เด็กไทยมีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนรูโดยผลสำรวจ

ของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนพบวามีเด็กไทยโดยเฉล่ียเพียงรอยละ 27 ที่อาน

หนังสือเปนงานอดิเรก ในขณะท่ีเด็กใชเวลากับสื่อเทคโนโลยี สูงมากกวาถึงวันละ 6-7 ชั่วโมง โดย

หมดไปกับโทรทัศนราว 3 ช่ัวโมง อินเทอรเน็ตกวา 2 ช่ัวโมง และโทรศัพทอีก 1.5 ช่ัวโมง ซ่ึงส่ือเทคโนโลยี

เหลาน้ีขาดการสงเสริมสนับสนุนใหเปนสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก จึงกลายเปนพ้ืนท่ีเส่ียงสำหรับเด็ก

ทำใหใชเวลาไปกับสื่ออันตรายและส่ือย่ัวยุตาง ๆ มากมาย สวนในการเสริมสรางทักษะท่ีนำไปสู 

การพัฒนาระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพน้ัน นอกจากการฝกอบรมใหความรูในการใชงานดานคอมพิวเตอรแลว ยังตองเนน

โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูทุกท่ี ทุกเวลา  
กอใหเกิดการพัฒนาประเทศใหกาวสู “สังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู” (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 101)   

 การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น ก็ไดมีกระบวน 

การเรียนการสอนท้ังในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ เพ่ือใหนักเรียนไดนำความรูที่ไดไปใชในชีวิต

ประจำวัน ซึ่งในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบไปดวย 4 สาระคือ การดำรงชีวิตและ

ครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการงาน
และอาชีพ สาระท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทำงานและอาชีพ มีความสำคัญตอ 

การเลือกเรียนของผูเรียน อินเทอรเน็ตและการสรางเว็บไซตไดเขามามีบทบาทและไดรับความนิยม 

จากประชาชนท่ัวไปอยางปฏิเสธไมไดจากเดิมที่ใชกันในกลุมเล็ก ๆ ก็เร่ิมมีการใชเครือขาย 

อินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย ทำใหขอมูลสามารถเชื่อมโยงกันไดรวดเร็ว การติดตอสื่อสารทำได
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แบบไรพรมแดน ผูใชอีกซีกโลกหน่ึงสามารถติดตอสื่อสารกับคนอีกซีกโลกหน่ึงไดอยางงายดาย  

กอใหเกิดสารสนเทศอยางมากมาย (วศิน  เพ่ิมทรัพย, 2548: 13)   

 เว็บไซต (website) เปนเอกสารท่ีประกอบดวยขอความและมีการตกแตงรูปภาพ  

ภาพเคล่ือนไหว เสียงและมีการนำเสนอบนอินเทอรเน็ต ปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตประกอบ 

ไปดวยเว็บไซตของบุคคล องคกร รวมทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน เปนแหลงความรูทางวิชาการ 

ความบันเทิง ตลอดจนการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต และมีประโยชนดานการศึกษาคือ ครูและ

นักเรียนสามารถคนควาสารสนเทศตาง ๆ ทั่วโลกอยางไรขอบเขต การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมี

มากข้ึนเร่ือย ๆ จนในที่สุดนักเรียนอาจไมจำเปนตองไปเรียนกับครูที่โรงเรียนทุกวัน แตละโรงเรียน 

สามารถจัดทำเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธการศึกษาและเผยแพรวิทยาการตาง ๆ ใหนักเรียนและ

ชุมชน เชน จัดทำเว็บไซตเก่ียวกับขอสอบสำหรับศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จะชวยใหประหยัด 

คาใชจายและเวลามาก หรืออาจประยุกตใชกับสื่อการสอน ซึ่งจะชวยชาติไดมาก เชน สถาบัน 

การศึกษาตาง ๆ อาจจัดทำเว็บไซตเก่ียวกับขอสอบสำหรับสอบเขาสถาบันน้ัน ๆ จะทำใหโรงเรียน

ตาง ๆ ทั่วประเทศไดรับประโยชนมาก นักเรียนท่ียากจนก็จะประหยัดคาใชจายตาง ๆ เก่ียวกับ 

การกวดวิชา และตำราตาง ๆ นอกจากน้ีอาจจัดทำหลักสูตรอาหารท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือใหบุคคลทั่วไป 

ไดเรียนรูและทำขาย จะชวยใหเศรษฐกิจโดยท่ัวไปดีขึ้น (เจนวิทย  เหลืองอราม, 2541: 341) 

 สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 มีการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน โดยจากผลการประเมิน

ภายนอก มีขอเสนอแนะดังนี้ 1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดใชคอมพิวเตอร 

และอินเทอรเน็ตอยางตอเน่ือง เชน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

การสรางเว็บไซต เ พ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใชอินเทอร เน็ตในการสืบคนขอมูล  

2) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยี ตามจุดเนนของสถานศึกษา 3) สงเสริมผูเรียนใหฝกปฏิบัติจริงอยางตอเน่ืองและ
หลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรู พรอมท้ังนำขอมูลจากการปฏิบัติจริงมาวิพากษวิจารณเก่ียวกับ

ประโยชนของส่ิงท่ีเรียนรู การประเมินความนาเช่ือถือและการเลือกใชขอมูลความรูไปประยุกตใช 

ในชีวิตจริง 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการขามเน้ือหาเพ่ือสงเสริมทักษะการใชชีวิตจริง  

(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550: 2) และเน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยี

การศึกษาไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เรียกไดวาการสื่อสารไรพรมแดน ดานการสืบคนขอมูลขาวสาร 
โดยการใชระบบอินเทอรเน็ต และการนำคอมพิวเตอรมาชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เด็กควรมีทักษะในการเรียนรู ควบคูกับการใชเทคโนโลยีใหม ๆ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 3) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคาและ 
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ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา  

การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคณุธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 

4-5) ไดใหสถานศึกษาจัดใหมีรายวิชาคอมพิวเตอร สาระเพ่ิมเติม สำหรับผูเรียนโดยมีรายวิชา

คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งในเน้ือหาเก่ียวกับการใช

งานคอมพิวเตอรในงานอาชีพ ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทำงานกับขอความ 

และตกแตงเอกสาร การทำงานกับตารางขอมูลการใชสูตรคำนวณ และเขาใจหลักการทำงาน และ

การสรางเว็บไซต (ชษิณพุงศ ธัญญลักษณ, 2554: คำนำ) แตเน่ืองจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี ไมสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนได เพราะจำนวนช่ัวโมงเรียนตลอดปการศึกษาไมเพียงพอ เน่ืองจากเปนโรงเรียนท่ีสงเสริม

ทักษะการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนมีความจำเปนตองจัดรายวิชา

เพ่ิมเติมในกลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรกอน จึงทำใหนักเรียนดังกลาวไมไดเรียน 

รายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ เปนผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนขาดทักษะ 

ในการสรางเว็บไซต    

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเห็นความสำคัญของการจัดฝกอบรม และมี 

ความสนใจที่จะจัดฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือให 

ผูเรยีนเกิดทกัษะการสรางเวบ็ไซต ทีจ่ะนำความรูไปใชพัฒนาตนเองในดานการเรียน การนำเสนองาน  

การทำโครงงาน โดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการสรางเว็บไซตของตนเอง

เพ่ือใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและพัฒนางานในดานอื่น ๆ และเปนแรงเสริม 

เพ่ือกระตุนใหเกิดความนาสนใจที่จะเรียนรู และเปนทางเลือกใหมที่จะชวยใหกิจกรรมการเรียน 

การสอนมีประสิทธิผลมากข้ึน ตอบสนองการเรียนรูไดตามความตองการตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังน้ี  

 1)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกอน
และหลังไดรับการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต    

 2) เพ่ือศึกษาทักษะการสรางเว็บไซตภายหลังไดรับการฝกอบรม ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน     

 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการฝกอบรม 

เร่ืองการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
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วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   

  1.1 ประชากร  ไดแก นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ระดับมธัยมศึกษาตอนตนท่ีศกึษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 

จำนวน 343 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 302 คน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 320 คน  

รวมทั้งส้ินจำนวน 965 คน   

     1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 3 คน  ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 จำนวน 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 22 คน รวม จำนวน 30 คนไดมาดวยการเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) 

 2. ตวัแปรในการวจัิย  ไดแก  การฝกอบรม  เร่ือง การสรางเว็บไซตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ทักษะการสรางเว็บไซต  และความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม  

 3.  เน้ือหา   

  3.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางเว็บไซต  

    3.1.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

    3.1.2 หลักการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน 

    3.1.3 การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

    3.1.4 คำส่ังพ้ืนฐานในการสรางเว็บไซต 

  3.2 การกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษร 

    3.2.1 การกำหนดขนาดและชนิดของตัวอักษร 

    3.2.2 การจัดวางตำแหนงและกำหนดสีของขอความ 

   3.3 การตกแตงเว็บไซตดวยรูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
    3.3.1 การแทรกรูปภาพและภาพเคล่ือนไหว  

    3.3.2 การปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ 

    3.3.3 การแทรกไฟลเสียง 

  3.4 การตกแตงเว็บไซตดวยตาราง 

    3.4.1 การสรางตาราง 
    3.4.2 การใสขอมูลและปรับขนาดตาราง 

    3.4.3 การปรับแตงรายละเอียดของตาราง 
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  3.5 การเช่ือมโยงเว็บไซต 
    3.5.1 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซตเดียวกัน 
    3.5.2 การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอื่น 
    3.5 .3 การเช่ือมโยงดวยอีเมล 
    3.5.4 การกำหนดคุณสมบัติการเช่ือมโยง 
   4. ระยะเวลา  ดำเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 วันละ 6 ชัว่โมง รวม 3 วัน 
จำนวน 18 ชั่วโมง 
 5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  5.1  คูมือการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต  
  5.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  
ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30-0.84 คาอำนาจจำแนก (r) 
ระหวาง  0.28-0.93 คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.885    
  5.3 แบบประเมนิทักษะการสรางเว็บไซต โดยอิงเกณฑประเมิน (rubric assessment)  
กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 4 ระดับ (4, 3, 2, 1)  
  5.4  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกอบรม ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ   
 การสรางคูมือการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต มีวิธีดำเนินการสรางและหา
คุณภาพ ดังน้ี 
 1. ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางเว็บไซต หนังสือแบบเรียนการสรางเว็บไซต 
หนังสือการสรางเว็บไซตจากสำนักพิมพตาง ๆ และเอกสารท่ีเก่ียวของดำเนินการสรางคูมือ 
การฝกอบรมการสรางเว็บไซต 
 3. ดำเนินการสรางคูมือการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของคูมือการฝกอบรมดังน้ี 
  3.1 ความสำคัญของการฝกอบรม เมื่อนักเรียนท่ีผานการฝกอบรม เร่ืองการสราง
เว็บไซต สามารถนำความรูไปใชในดานการเรียน การนำเสนองาน การทำโครงงานโดยการบูรณาการ
กับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และสามารถสรางเว็บไซตของตนเองเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชน 
  3.2 หลักการของคูมือการฝกอบรม เปนคูมือท่ีใหความรูกับนักเรียนท่ีมัธยมศึกษา
ตอนตน จำนวน 30 คน เฉพาะผูอบรมที่มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
การดำเนินการฝกอบรมดำเนินการตามแผนการฝกอบรม จำนวน 5 แผน แตละแผนการฝกอบรม
ประกอบดวย สาระสำคัญ จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม เวลา สื่อการฝก
อบรม การวัดผลประเมินผล 
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   3.3 จดุมุงหมายของการฝกอบรม  เมือ่นกัเรียนท่ีผานการฝกอบรมเรือ่งการสรางเว็บไซต  

     3.3.1 นักเรียนสามารถนำความรูไปใชในดานการเรียน การนำเสนองาน  

การทำโครงงานโดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ   

    3.3.2 นักเรียนสามารถสรางเว็บไซตของตนเองเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชน นอกจากน้ีเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู มีความกระตือรือรน 

พัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.4 เน้ือหาสาระความรูที่จำเปน พ้ืนฐานสำหรับการสรางเว็บไซต กำหนดเน้ือหาใน

การอบรม ไดแก 

    3.4.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางเว็บไซตประกอบดวย 1) ความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 2) หลักการสรางเว็บไซตเบื้องตน 3) การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป และ 4) คำส่ังพ้ืนฐานในการสรางเว็บไซต 

    3.4.2 การกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษร ประกอบดวย 1) การกำหนดขนาด

และชนิดของตัวอักษร และ 2) การจัดวางตำแหนงและกำหนดสีของขอความ 

      3.4.3 การตกแตงเว็บไซตดวยรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ประกอบดวย  

1) การแทรกรูปภาพและภาพเคล่ือนไหว 2) การปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ  และ 3) การแทรกไฟลเสียง 

      3.4.4 การตกแตงเว็บไซตดวยตาราง ประกอบดวย 1) การสรางตาราง  

2) การใสขอมูลและปรับขนาดตาราง และ 3) การปรับแตงรายละเอียดของตาราง 

     3.4.5 การเช่ือมโยงเว็บไซต ประกอบดวย 1) การเช่ือมโยงภายในเว็บไซต

เดียวกัน 2) การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น 3) การเชื่อมโยงดวยอีเมล และ 4) การกำหนดคุณสมบัติ 

การเช่ือมโยง 

  3.5 กระบวนการและวิธีการฝกอบรมผูวิจัยใชเทคนิคการฝกอบรมโดยใชวิทยากร 

เปนศูนยกลางการเรียนรูโดยใชวิธีการสาธิต (demonstration) ใหผูเขารับการอบรมไดเห็นการปฏิบตัจิรงิ

มีขั้นตอนดังน้ี 
    3.5.1  รับสมัครนักเรียนท่ีมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 30 คน เฉพาะผูอบรมที่มี

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     3.5.2  วิธีการฝกอบรม  
         ขั้นท่ี 1 กระบวนการฝกอบรมเนื้อหาหนวยท่ี 1 จัดกิจกรรมในรูปของ 

การทดสอบความรูและประสบการณเดิมของผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการสรางเว็บไซต 
                    ขั้นท่ี 2  วิทยากรใหความรูเร่ืองการสรางเว็บไซต ตามเน้ือหาหนวยการเรียนรู 

               ขัน้ท่ี 3 ใหผูเขารบัการอบรมลงมอืปฏบิตัเิปนกระบวนการฝกอบรม ตามเน้ือหา 

หนวยการเรียนรูเนนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง 

              ขั้นท่ี 4 การประเมินและติดตามผลการสรางเว็บไซต หลงัอบรมอยางตอเน่ือง 
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    3.5.3 ประเมินความรู ทักษะ และความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  

หลังเสร็จสิ้นการอบรม 

  3.6  สื่อการฝกอบรม ประกอบดวย 1) คูมือการฝกอบรมโปรแกรมสรางเว็บไซต  

2) ใบงาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) Power Point ประกอบการอบรม 5) เคร่ือง

คอมพิวเตอร  และ 6) เคร่ืองฉาย/จอโปรเจกเตอร 

     3.7  การวัดและประเมินผล มีรายละเอียดสอดคลองกับจุดหมายของเนื้อหา และ

กิจกรรมฝกอบรม การวัดและประเมินผล โดยประเมินใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานความรู ทักษะ

การสรางเว็บไซต และความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 2) แบบประเมนิทักษะการสรางเว็บไซต  และ 3) แบบวดัความพึงพอใจท่ีมตีอการฝกอบรม  

    3.8  แผนการจัดการเรียนรู โดยศึกษาเอกสารและตำราท่ีเก่ียวของกันเพ่ือขยาย 

รายละเอียดเชิงเน้ือหา เรื่อง การสรางเว็บไซต เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  

ใหครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 5 แผน ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้  สาระสำคัญ 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จุดประสงค สาระการเรียนรู ชิ้นงาน การวัดผลและประเมินผล  

สื่อและแหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 4. นำคูมือการฝกอบรมเร่ืองการสรางเว็บไซต ใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบ

คุณภาพของคูมือและนำไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

 5. นำคูมือที่ปรับปรุง แกไข ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานเน้ือหา และดานการวัดผล

ประเมินผล จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของคูมือ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวาง

คำถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC: index of item objective congruence) ไดคาดัชนี 

ความสอดคลองเทากับ 1.00 

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสรางเว็บไซต สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะ 

เปนแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจ เร่ืองการสรางเว็บไซต 3 ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะ
การนำไปใช เปนแบบ 4 ตัวเลือก โดยยึดวัตถุประสงคของการฝกอบรม เพ่ือใหไดแบบทดสอบ 

ที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของการฝกอบรม  จำนวน 60 ขอ แลวคัดเลือกเหลือ จำนวน 30 ขอ โดยมี

ขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต ไดแก หนังสือแบบเรียนการสราง

เว็บไซต หนังสือการสรางเว็บไซตจากสำนักพิมพตาง ๆ  และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 2.  ศึกษาเกณฑในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผล  
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 3. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคของการฝกอบรมที่ตั้งไว ซึ่งเปน 

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ โดยใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบคำถามถูก 0 คะแนน 

เมื่อตอบคำถามผิด 

 4. นำแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแลวนำ 

ขอเสนอแนะ ดานเน้ือหา ความสอดคลองกับจุดประสงคมาปรับปรุงแกไข 

 5. นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุง แกไข ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเน้ือหา และ 

ดานการวัดผลประเมินผล จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยใชคาดัชนี 

ความสอดคลองระหวางคำถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

 6. นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย สุพรรณบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน ที่เคยรับการสงเสริมทักษะการสราง

เว็บไซต ในโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือหา 

คาความยากงาย (p) ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30-0.84 ไดคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 

0.28-0.93  คัดเลือกไวจำนวน 30 ขอ  

 7. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บไซต ที่เลือกไวจำนวน  

30 ขอ แลวไปหาคาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder and Richardson  

(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551: 247) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.885    

 

 การสรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต  

 1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต จากเอกสารการวัดผล

และประเมินผลตาง ๆ 

 2. สรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต โดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติมี 5 ดาน 
คือ 1) ตัวอักษร 2) ภาพกราฟก  3) ภาพเคล่ือนไหว  4) เสียง  5) การเช่ือมโยงภายในเว็บไซตเดียวกัน 

หรือนอกเว็บไซต ใชการประเมินจากชิ้นงาน โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) ใหคะแนนแบบแยก

องคประกอบ มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (4, 3, 2, 1) (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2553: 65-66)   

 3. นำแบบประเมินทักษะสรางเว็บไซต ที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ จำนวน 2 ทาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม เน้ือหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ตรวจสอบเพ่ือใหขอเสนอแนะแลวนำมาปรับปรุงแกไข 

 4. เสนอแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซตที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 

จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม

กับลักษณะพฤติกรรม (IOC) จากน้ันนำคะแนนประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00   
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 5. นำแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต ที่ปรับปรุงแกไขพรอมจัดพิมพเปนแบบ

ประเมินทักษะการสรางเว็บไซตโดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติมี 5 ดาน คือ 1) ตัวอักษร 2) ภาพ

กราฟก 3) ภาพเคล่ือนไหว 4) เสียง และ 5) การเช่ือมโยงภายในเว็บไซตเดียวกันหรือนอกเว็บไซต    

 

 การสรางแบบวัดความพึงพอท่ีมีตอการฝกอบรม 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดฝกอบรม โดยมีขั้นตอนในการสราง

ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาขอมูลและกำหนดวัตถุประสงคในการอบรม โดยสอบถามเกี่ยวกับ หลักสูตร

การอบรม ชวงเวลาการจัดอบรม ดานวิทยากร ดานส่ือประกอบการอบรม ดานการวัดและประเมิน

ผล และผลท่ีไดรับจากการอบรม 

 2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตอการสรางเว็บไซต 

จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ที่มีตอความพึงพอใจตอการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต  

โดยแบงออกเปน 4 หัวขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.1  ดานเน้ือหา ประกอบดวย เน้ือหาตรงกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม เน้ือหา 

ที่จัดอบรมตรงกับสิ่งท่ีตองการ เน้ือหาท่ีจัดอบรมเปนประโยชนตอการนำไปใช 

  2.2  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ประกอบดวย สถานท่ีจัดฝกอบรม 

มีความพรอม  เอกสารประกอบการฝกอบรมชวยใหเขาใจเน้ือหา ระยะเวลาของการฝกอบรม อุปกรณ 

โสตทัศนูปกรณเพียงพอ บรรยากาศการจัดฝกอบรมนาสนใจ 

  2.3  ดานกระบวนการจัดฝกอบรม ประกอบดวย การใหบริการของเจาหนาท่ี  

การลงทะเบียนหนางาน พิธีการและข้ันตอนการดำเนินการเหมาะสม หัวขอการฝกอบรม 
มีความเหมาะสม วิทยากรในการฝกอบรมมีความรูในเรื่องที่จัดฝกอบรม  

  2.4  ดานผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมประกอบดวยความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม

การนำความรูที่ไดรับไปสรางเว็บไซต ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรมโดยภาพรวม 
 3. นำขอมูลที่ไดมาประมวล เพ่ือกำหนดเปนโครงสรางและขอบเขตของเนื้อหา 

ในพฤติกรรมบงช้ีระดับความพึงพอใจของผูฝกอบรม ประกอบดวย 1) นอยท่ีสุด  2) นอย  3) ปานกลาง   

4) มาก  5) มากท่ีสุด โดยขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสรางแบบสอบถาม 
ตามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรท 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 99) 

แบบวัดประกอบดวยขอความท่ีแสดงความรูสึกตอสิ่งหน่ึงส่ิงใดในทางบวกโดยไดกำหนดน้ำหนัก

คะแนนของแตละขอคำถาม ดังน้ี 
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 เกณฑการใหคะแนน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 99-100) ดังน้ี 

       5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

           4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

       3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

       2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

       1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 4. จากน้ันนำแบบวัดความพึงพอใจท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ตรวจสอบใหขอเสนอแนะแลวนำมาปรับปรุงแกไข 

 5. นำแบบวัดความพึงพอใจเสนอผูเชีย่วชาญทางดานหลักสูตร ดานเน้ือหา ดานการวัดผล

และประเมินผล จำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการใชคาดัชนี 

ความสอดคลองระหวางสวนประกอบของแบบสอบถามกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม (IOC) 

ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

 6. แบบวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการสรางเว็บไซต มาวิเคราะห 

หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ในการวิจัยคร้ังน้ี แบบวัดความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวามี 

คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.896 

 

 ขั้นตอนการศึกษาผลการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซตกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย สุพรรณบรุี   

 1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เพ่ือขออนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมือวิจัยท่ีสรางข้ึน 

 2. ขอใชสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ในการทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย

จากผูอำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   
 3. ผูวิจัยรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สุพรรณบุรี ท่ีสนใจเขารับการอบรมการสรางเว็บไซต โดยตองเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร  

 4. ติดตอประสานงานกับผูที่เก่ียวของ ไดแก นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ที่เขารับการฝกอบรม โดยประชุมชี้แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของในดานตาง ๆ ใหทราบถึงการดำเนินการ

ทดลอง การฝกอบรมครั้งน้ี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  4.1 การจัดเตรียมอาคารสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ 

ฝกอบรมใหพรอม 
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  4.2 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ไดแก คูมือการสรางเว็บไซต  

ที่ผูวิจัยจัดทำข้ึน เพ่ือมอบแกนักเรียน สื่อวัสดุและอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดความพึงพอใจที่มี 

ตอการฝกอบรม และแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต  

 5. ดำเนินการทดลองใชคูมือฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ซึ่งเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุงเนน 

การปฏิบัติจริง และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางผูเขารับการอบรม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

   5.1 ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม (pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองการสรางเว็บไซต กับผูเขารับการอบรม   

   5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยผูวิจัยแนะนำการใชโปรแกรมจากคูมือการสรางเว็บไซต 

เนนการปฏิบัติจริง การแลกเปล่ียนเรียนรูของผูเขารับการอบรมโดยปฏิบัติการสรางเว็บไซต จำนวน 

18 ชั่วโมง รวม 3 วัน  

   5.3 ทดสอบความรูหลังการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ืองการสรางเว็บไซต กับผูเขารับการฝกอบรม 

   5.4 ผูวิจัยประเมินทักษะการสรางเว็บไซตโดยใชแบบประเมินทักษะการสราง

เว็บไซต กับผูเขารับการฝกอบรม 

   5.5 ผูเขารับการอบรมทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม 

   5.6 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินทักษะการสราง

เว็บไซต และแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม  ของผูเขารับการอบรม แลวนำคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1.1  การคำนวณหาคาเฉล่ีย (mean) 
  1.2  การคำนวณหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  การเปรียบเทียบคะแนนกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรม โดยการทดสอบความแตกตาง 

ระหวางคาเฉล่ีย 2 คา ที่ไดจากกลุมตัวอยางสัมพันธกันโดยใชสถิติทดสอบที (t-test for dependent 

sample)  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 55

 3. เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต  
  โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) ใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ มาตราสวน
ประมาณคา 4  ระดับ (4, 3, 2, 1)  (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 65-66)  คือ 
  เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
  คะแนน     3.26 - 4.00 หมายถึง      คุณภาพดีมาก 
  คะแนน     2.51 – 3.25 หมายถึง      คุณภาพดี 
  คะแนน     1.76 – 2.50 หมายถึง      คุณภาพพอใช 
  คะแนน     1.00 - 1.75 หมายถึง      คุณภาพปรับปรุง 
 4. เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพแบบวัดความพึงพอที่มีตอการฝกอบรม 
  โดยอิงเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรต  
(Liker’s method) 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 99)   คือ 
  เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
  คะแนน   4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนน   3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนน   2.51 – 3.50 หมายถึง       มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน   1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 
  คะแนน   1.00 – 1.50    หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสรางเว็บไซต เปน 
การประเมินความรู ความสามารถทางสติปญญาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ไดรับการฝกอบรมเร่ืองการสรางเว็บไซตเคร่ืองมือที่ใช
สำหรับการเก็บขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินกอนและหลังการฝกอบรม 
นำผลมาเปรียบเทียบทางสถิติที่ใชคือ t-test  (t-test dependent) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต กลุมสาระ 
 การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 

 
 

X 
 

S.D. 
     

    D 
 

S D 

 

t-test 
 

P-value 

 

 

20.77 

26.80 

1.61 

1.00 

 

6.03 
 

1.52 
 

21.75 
 

.000 

    .05 *

_ _ 

* 

_ 

(n = 30) 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บไซต กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังการฝกอบรม

สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 ตอนที่ 2 การศึกษาทักษะการสรางเว็บไซต โดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติงาน 

ในการสรางเว็บไซต ประกอบดวย 1) ตัวอักษร  2) ภาพกราฟก 3) ภาพเคล่ือนไหว 4) เสียง   

และ 5) การเช่ือมโยง  ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต 

 
    

  
 

 

 

S.D. 
 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

3.93 

3.36 

2.26 

2.46 

3.76 

0.25 

0.66 

0.58 

0.73 

0.50 

 

 

 

 

 

 3.16 0.20  

    

 
   
 

  

 จากตารางท่ี 2  พบวา ผลการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาพรวมมีทักษะ 
การสรางเว็บไซต ในระดับทักษะดี ( x̄ = 3.16, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเปนขั้นตอน 

ผลการประเมินดานท่ีมีทักษะการสรางระดับทักษะ ดีมาก ไดแก ตัวอักษร ( x̄ =  3.93, S.D. = 0.25)  

การเช่ือมโยง ( x̄ =  3.76, S.D. = 0.50 ) ภาพกราฟก ( x̄ =  3.36, S.D. = 0.66)  รองลงมาดานท่ีมี

ทักษะการสรางระดับทักษะดี ไดแก เสียง ( x̄ =  2.46, S.D. = 0.73) และภาพเคล่ือนไหว  

( x̄ =  2.26, S.D. = 0.58)   
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต สามารถ

วัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ดังตาราง  3 

 

(n = 30) 
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ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม 

  
 

     S.D. 

 

1.  
   1.1  

   1.2    

   1.3  

   1.4  

   1.5  

   1.6  

          

   1.7     

 

4.69 

4.79 

4.72 

4.69 

4.48 

4.62 

 

4.62 

 

0.47 

0.41 

0.53 

0.54 

0.69 

0.56 

 

0.49 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.  
   2.1  

   2.2  

   2.3  

   2.4  

   2.5  
3.  
   3.1  

   3.2  

   3.3  

   3.4  

   3.5   

4.  
   4.1  

   4.2  

   4.3  

 

4.66 

4.62 

4.21 

4.38 

4.59 

 

4.69 

4.69 

4.69 

4.66 

4.62 

 

4.83 

4.72 

4.83 

 

0.55 

0.49 

0.62 

0.56 

0.50 

 

0.47 

0.60 

0.54 

0.55 

0.62 

 

0.38 

0.45 

0.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.64 0.36  

   

 

  

(n = 30) 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกอบรม โดยรวมมีความพึงพอใจ 

ตอการสรางเว็บไซต ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̄ = 4.64 , S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณา 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต พบวา ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม

เร่ืองการสรางเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสดุ ( x̄ =  4.83, S.D. = 0.38) ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรม

โดยภาพรวม ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.38) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เน้ือหาท่ีนำมาอบรม 

ครอบคลุม นาสนใจ ( x̄ =  4.79, S.D. = 0.41)  อยูในระดับมากท่ีสุด ลำดับสาม คือ เน้ือหาท่ีอบรม 

มีความยากงายเหมาะสมกับผูอบรม ( x̄ =  4.72, S.D. = 0.53) การนำความรูที่ไดรับไปสรางเว็บไซต 

( x̄ =  4.72, S.D. = 0.45) อยูในระดับมากท่ีสุด และลำดับต่ำสุดคือ ระยะเวลาของการฝกอบรม  

( x̄  =  4.21, S.D. = 0.62) อยูในระดับมาก 

                                                        

อภิปรายผล  
 จากการพัฒนาการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีประเด็นสำคัญท่ีจะอภิปราย ในแตละ 

ขั้นตอนของการพัฒนาการฝกอบรม ดังน้ี 

 1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บไซต พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนหลังฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนเพราะ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนท่ียังไมมีความรูและทักษะในเร่ืองการสรางเว็บไซตมากอน

จึงทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูอบรมกอนฝกอบรม คะแนนนอยกวาหลังฝกอบรม และเม่ือ 

นำวิธีการอบรมโดยใชคูมือการฝกอบรมมาใหผูอบรมไดศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของผูอบรมสูงขึ้น เน่ืองจากในการฝกอบรมมีสวนกระตุนใหผูอบรมมีความตั้งใจ สนใจที่จะเรียนรู 

สามารถปฏิบัติดวยตนเองได และเปนแนวทางท่ีจะนำผลการฝกอบรมไปพัฒนาดานการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งตรงกับนันทวัฒน สุขผล (2547: 15) ไดกลาววาเปน 
การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงความสามารถในการทำงานใหสูงขึ้น ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ

ทัศนคติรวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการอันทันสมัยเพ่ือใหกาวทันตอความเจริญกาวหนา และ 

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จะทำใหผูที่เขารับการอบรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมี 

ความมัน่ใจในการปฏบิตังิานเพ่ิมมากขึน้ สอดคลองกับสมคดิ บางโม (2544: 14) ไดกลาววา การฝกอบรม

เปนการเพ่ิมพูนความสามารถในการทำงานอยางเฉพาะ โดยมีจุดประสงค 3 ประการ 1) เพ่ิมพูน
ความรู  2) เพ่ิมพูนความเขาใจ 3) เพ่ิมพูนทักษะ จากทฤษฎีสรุปวา จุดมุงหมายของการฝกอบรมนั้น  

อันจะทำใหผูเขารับการอบรมนำกลับไปประยุกตใชในหนาท่ีการทำงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ วรรชะนะ (2554: 76)  
ไดวิจัย การพัฒนาการฝกอบรมเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 1-3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และสอดคลองกับเฉลิมชัย วิโรจนวรรณ (2550: 126) ไดวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการบำรุง

รักษาและการแกปญหาการใชคอมพิวเตอร สำหรับหัวหนางานคอมพิวเตอรของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของหัวหนางานคอมพิวเตอร ที่หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

 2. การศึกษาทักษะการสรางเว็บไซต พบวาการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาพรวมมีทักษะ

การสรางเว็บไซต ในระดับคุณภาพดีมาก เม่ือพิจารณาเปนข้ันตอนผลการประเมินดานท่ีมีทักษะ 

การสราง ระดับคุณภาพดีมาก ไดแก ดานตัวอักษรการเช่ือมโยง และภาพกราฟก รองลงมา 

ระดับคุณภาพดี ไดแก ดานเสียง และภาพเคล่ือนไหว แสดงวานักเรียนมีผลงานดีมากและสามารถ

นำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการสรางเว็บไซต ทั้งนี้มีปจจัยจากผูเขารับการอบรม 

มีความตองการ ประกอบกับกิจกรรมฝกอบรมเนนใหลงมือทำและไดนำไปใชจริง การฝกอบรม 

เปนลักษณะกลุมปฏิบัติการขนาดเล็กใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานการณจริงของสถานศึกษา 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสารภี วินิจสิริ (2549: 82) ไดศึกษาการพัฒนาเว็บไซตของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 1 ตามหลักการและวิธีการออกแบบเว็บไซต และศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอเว็บไซต 

ที่สรางข้ึน กลุมเปาหมายเปนขาราชการครูที่รับผิดชอบศูนยคอมพิวเตอรในโรงเรียนเครือขาย School 

Net เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 จำนวน 29 คน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูที่รับผิดชอบ 

ศูนยคอมพิวเตอรในโรงเรียนเครือขาย School Net เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 มี 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบหนาโฮมเพจ (home page) ในระดับดี ในดานขอมูลท่ีเสนอ 

บนเว็บไซต ดานการออกแบบหนาเว็บ ดานการใชสีในเว็บเพจตามลำดับ และสำหรับความคิดเห็น 
ในการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โดยรวมอยูในระดับด ีดานท่ีมคีาเฉล่ียในระดับด ีคอืดานตัวอกัษร

และจัดรูปแบบขอความ ดานขอมูลที่นำเสนอบนเว็บไซตและดานการใชสีในเว็บเพจ ซึ่งสอดคลอง 
กับทฤษฎีการมีสวนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกลาววา ความสำเร็จของ

การฝกอบรมนอกจากสรางความสุขในการเรียนแลว การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรมย่ิงมี 

การปะทะสังสรรคทางความคิดกันมากเทาใดก็ย่ิงจะทำใหความรูแตกฉานมากเทาน้ัน ในแนวคิด 
ดังกลาวมีหลักการคือ ตองใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมสงเสริมเปาหมายเกง ดี มีสุข และการมี

สวนรวมตองใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค และเน้ือหาวิธีการท่ีเสริมการมีสวนรวม 
การฝกอบรมไดดนีาจะเปนวิธีการฝกอบรมแบบดาว 5 แฉก ซึง่มอีงคประกอบคือ การฝกอบรมเปนกลุม

การใชคำถามเปนส่ือใหคิด การใหผูเขารับการฝกอบรมทำกิจกรรมการสรางผลงาน การเสริมจินตนาการ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 60

ของผูเขารับการอบรมและการเช่ือมโยงกับชีวิตจริง (ปราโมทย จันทรเรือง, 2545: 49) และสอดคลอง

กับแนวคิดของนันทวัฒน สุขผล (2547: 15) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรมวา 1) เพ่ือชวย

พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงความสามารถในการทำงานใหสูงขึ้น ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ 

ทัศนคติ รวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการใหม ๆ อันทันสมัยเพ่ือใหกาวทันตอความเจริญกาวหนา และ

ทันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  2) เพ่ือจะชวยใหผูที่เขารับการอบรม มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 3) การฝกอบรมจะชวยปรับพฤติกรรมของบุคคลให

สอดคลองทันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน

นั้น ๆ ดวย 

 3. การศึกษาความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกอบรม เร่ือง

การสรางเว็บไซต มีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรม พบวา ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซต 

ความพึงพอใจในการจดัฝกอบรมโดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสดุ รองลงมาคอื เน้ือหาท่ีนำมาอบรม 

ครอบคลุม นาสนใจ อยูในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากการจัดฝกอบรมมีความพรอมและการวางแผน

อยางเปนระบบจึงทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม ทำใหเกิดผลงานที่ประสบความ

สำเร็จและมปีระสทิธิภาพ สอดคลองกบัทฤษฎขีองยงยุทธ สมิพา (2542: 27) กลาววา ความพึงพอใจ

เปนความรูสกึท่ีด ี เจตคตทิีด่แีละการท่ีบคุคลปฏบิตังิานดวยความสุขจนเปนผลสำเร็จในการทำงานน้ัน 

เจตคติท่ีดีของบุคลากรจึงจำเปน และมีความสำคัญอยางย่ิงท่ีผูบริหารจะตองสรางใหเกิดกับบุคลากร 

ใหได โดยเฉพาะกับครซูึง่เปนเคร่ืองมอืสำคัญในการพัฒนาประเทศใหมคีวามกาวหนาและสอดคลอง

กับพอรเตอร (Porter, 1981: 1-10) ไดกลาววา ความพึงพอใจตอการทำงานในแงที่วาบุคคลจะเกิด

ความพึงพอใจไดก็ตอเมื่อประเมินแลวงานน้ัน ๆ จะนำผลตอบแทนมาให ซึ่งบุคคลไดมีการตัดสินใจ 

ไวลวงหนาแลววา คุณคาของส่ิงท่ีไดรับเปนเชนไร บุคคลจึงเลือกเอางานท่ีนำผลลัพธเหลาน้ันมาให 

ดังน้ันความพึงพอใจมีความสำคัญตอบุคคล ตองานและหนวยงาน คือ ประการท่ีหน่ึงความสำคัญ
ตอบุคคล ไดแก ทำใหเปนสุข เกิดแรงจูงใจและกำลังใจดี มีความเช่ือมั่นในตนเองและผูอื่น รวมถึง 

ใหบุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ประการท่ีสอง ความสำคัญตองาน ไดแก ทำใหงาน
บังเกิดความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพทำใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน ทำให

ระบบงานดำเนินไปดวยความราบร่ืนเรียบรอย และประการท่ีสาม ความสำคัญตอหนวยงาน ไดแก 

ทำใหหนวยงานมีบรรยากาศท่ีดี ทำใหหนวยงานมีภาพลักษณที่ดี ทำใหหนวยงานมีความรัก 
ความสามัคคี และเปนพลังที่จะผลักดันใหหนวยงานเจริญกาวหนา ซึ่งการฝกอบรม เร่ืองการสราง

เว็บไซต ทำใหเกิดแรงจูงใจและกำลังใจ จนทำใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง เกิดความ

สามารถในการปฏิบัติงานได  
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ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  1.1 ในการนำคูมือการฝกอบรมเรื่อง การสรางเว็บไซต ไปศึกษาดวยตนเอง 

ควรจะตองศึกษาคูมือการใชอยางละเอียดกอนการอบรมควรจะตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร 

เคร่ืองฉายภาพและจอโปรเจคเตอรใหพรอม  และควรตรวจสอบอุปกรณใหเรียบรอย 

  1.2 โปรแกรมสำหรับการสรางเว็บไซต ที่ใชในการฝกอบรม ควรปรับใหเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

  1.3 ผูเขารับการอบรมตามคูมือน้ีตองสมัครใจ มีความตองการฝกอบรม ไมควร 

นำไปใชกับการฝกอบรมทั่วไป 

  1.4 เมื่อจบการฝกอบรม ควรมีการติดตามและประเมินผลในการสรางเว็บไซตวา 

ความรูที่ไดรับสามารถนำไปใชไดอยางแทจริงในสถานศึกษาหรือไม ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ถึงขั้นนำไปปฏิบัติได 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลนักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมในระยะยาวเพ่ือติดตาม 

ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน หรือมีการพัฒนาตนเอง 

  2.2 ควรทำการศึกษาวิจยัรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การสรางเว็บไซต ในรปูแบบบทเรียน 

บนเครือขายเพ่ือสรางองคความรูที่คงทนใหกับนักเรียน 

  2.3 ควรมีการพัฒนาการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในเน้ือหาอื่น ๆ เชน การสราง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

   2.4  ควรมีการทำวิจัยในลักษณะการเรียนรูหรือเปรียบเทียบการฝกอบรมแบบปกติ 

กับการฝกอบรมบนเครือขาย เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีเมื่อมีอินเทอรเน็ต และสามารถ
ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา 
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