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โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  
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เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3    
        ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแก้ว ต าแหน่งครู  ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส าหรับนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ผู้วิจัย  นางสาวกณิการ์  ปัญญาอ่ินแก้ว 
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ปีที่ด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จังหวัดเชียงราย จ านวนนักเรียน 44 คน ที่ได้มา
โดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 และ 2) แบบส ารวจพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบ Pair sample 
t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) ความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย  Google Site รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บด้วย GoogleSite รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เว็บไซต์มีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (𝑥̅  = 4.60) รองลงมา คือ สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40) และมีความ

สนุกสนานระหว่างในการชมเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.30) 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ, Google Site, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทน า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนสามารถใช้เวลาใดก็ได้ สถานที่ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน โดย                
ไม่จ ากัดการปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงในห้องเรียน ผู้สอนสามารถให้ผลย้อนกลับแก่นักเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องรอ
ให้ถึงเวลาเรียน (พัทธพล ฟุ้งจันทึก, 2553) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้น าโปรแกรมส าเร็จรูป
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนทางไกลและ การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์               
(ทิศนา แขมมณี, 2556) เข้ามาเป็นสื่อช่วยในการเรียน การสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  GoogleSite เป็นแอพพลิเคชัน
ออนไลน์หนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนของครูโดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา แหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ไฟล์ เสียง วีดิโอ ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ก็สามารถเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเทอร์เน็ตที่จะให้นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บได้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการความคิดและการ
ปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

จากความส าคัญของการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 นั้นจึงต้องพัฒนา
นักเรียนเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ  แต่ด้วยการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร นักเรียนของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกก าหนดไว้ตามตัวชี้วัดชั้นปี ผลที่ได้จากการเขียนโปรแกรม
วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ การถาม การตอบค าถาม และการ
อธิบาย การน าเสนอผลงาน การอภิปราย การท างานกลุ่ม การทดสอบ การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียนเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ แบบประเมินการน าเสนอผลงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ ใบงานก าหนดไว้ พบว่า เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียน นักเรียน
มีความเข้าโปรแกรม 1 เรื่องแนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม ในเนื้อหาที่มีความยากและนักเรียนไม่มี
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนท าให้ยากต่อการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยการเรียนรู้แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
เท่าท่ีควรภาคการศึกษาที่ผ่านมาสภาพการจัดการเรียน ไม่ประสบความส าเร็จสาเหตุ คือ นักเรียน ขาดการคิด
วิเคราะห์ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะการปฏิบัติ ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

 
 
 
 



 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 44 คน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google 

site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 44 คน โรงเรียนห้วยซ้อ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้แบบทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เป็นลักษณะการเรียนการสอนที่ครอบคลุม องค์ประกอบส าคัญ ได้รับการ
จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎีหลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆโดยประกอบด้วย 
กระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอนรวมทั้งวิธี สอนและ เทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วย
ให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎีและหลักการ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 
ประกอบด้วย 1) การสร้างการเรียนรู้ 2) การเรียนรู้เป็นผลที่เกิดจากการแปลความหมายตามประสบการณ์ของ
แต่ละคน 3) การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท า 4) การเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือ และ 5) การเรียนรู้ที่
เหมาะสมผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  44 คน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเชียงของ                   
จังหวัดเชียงราย จ านวน 2 ห้อง จ านวน 44 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนห้วยซ้อ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย จ านวน 44  คน จ านวน 2 หอ้ง โดยการเลือก
แบบแบ่งกลุ่ม (ClusterSampling) 

 

ตัวแปรอิสระ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเว็บ 

 

การจัดการเรยีนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอรผ์่านเว็บ 

 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ3 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ 



 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
2) แบบส ารวจพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วย Google Site  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โดยสามารถจ าแนกผลการวิเคราะห์
เป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ 
 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูง 

กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 

คะแนน จ านวน(n) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย(𝑥̅ ) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test 

ก่อนเรียน 44 20 8.50 1.90 
18.50 

หลังเรียน 44 20 12.30 1.82 



 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ปรากฏผลดังตารางที่ 2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที ่2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เว็บไซต์มีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ ̅ = 4.60) รองลงมา คือ สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนอยู่ ในระดับมาก                     

(𝑥̅  = 4.40) และมีความสนุกสนานระหว่างในการชมเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.30) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 44  คน เป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.27 เพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3 ก่อนเรียน (𝑥̅  = 8.50) และหลังเรียน (𝑥̅  = 12.30) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ         
ด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เว็บไซต์มีความ

น่าสนใจและน่าเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.60) รองลงมา คือ สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนอยู่

ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40) และมีความสนุกสนานระหว่างในการชมเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.30) 
 



 
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3 ก่อนเรียน (𝑥̅  = 5.70) และหลังเรียน (𝑥̅  = 11.50) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ (2556) ได้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps 
for Education มาเป็นตัวช่วยใช้ในการเรียนการสอนคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5 นั่นคือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีผลท าให้
คะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบก่อนเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อน าบทเรียนที่
ผ่านสื่อออนไลน์มาใช้จะท าให้มีผลการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
ด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เว็บไซต์มีความน่าสนใจและ

น่าเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.60) รองลงมา คือ สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนอยู่ในระดับมาก 

(𝑥̅  = 4.40) และมีความสนุกสนานระหว่างในการชมเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.30) เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site ท าให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน น่าสนใจ
ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งความสอดคล้องกับงานวิจัยของปริญญา อินทรา (2556) ได้การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีรูปแบบน่าสนใจ มีความชัดเจน มีรูปแบบดึงดูดใจผู้เรียนจะสามารถ
ดึงดูดผู้เรียนให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาและทาความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น  ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดความ 
พึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการน าสื่อที่มีรูปแบบที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจผู้เรียนมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนมีความสุข และสนุกกับการ
เรียนรู้อย่างไม่เบื่อหน่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีข้อเสนอแนะ 2 ประการดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าไปปรับเนื้อหาเพ่ือประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนได้ เพ่ือดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าไปใช้ในการสอนของครูเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนโดยการน าเว็บไซต์ในการเรียนรู้ใช้
เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ให้กับผู้เรียน 
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