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การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา 
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุมและโครงสรางควบคุมแบบ

วนรอบรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ KW-CAI เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนและศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการศึกษา รูปแบบท่ีใชการพัฒนา คือ  ADDIE Model มี 
5 ขั้นตอน ไดแก การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชไดแก 
เว็บไซตเพ่ือการศึกษา แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบวาเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การ
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ KW-CAI 
อยูในระดับดี (รอยละ 90.15) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการศึกษา สูงกวาคะแนน
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอเว็บไซต
เพ่ือการศึกษา อยูในระดับมาก  (x�=  4.40, S.D. = 0.63) จึงสรุปไดวา เว็บไซตเพ่ือการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมท่ีจะใชเปนเว็บไซตเพ่ือการศึกษาประกอบการเรียนการสอนตอไป  
คําสําคัญ: เว็บไซตเพ่ือการศึกษา, ภาษาซี, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ  
 

Abstract  
This research aims to develop website for education  of command and control structure 

loop courses  in Computer Programing Language (C), for Mathayomsuksa 4 Students, to compare 
the  achievement of students with website  for education and study  about satisfaction of 
Mathayomsuksa 4 Students  with website  for education. The proposed system was implemented 
using the ADDIE model consisting of five steps: Analysis, Design, Development, Implement and 
Evaluation. The instruments consisted of research were Website for Education, quality assessment 
for website for Education and achievement  test with website for website for Education.  

The results showed that the  efficiency had of KW-CAI  is good (90.15%), they showed a 
0.01 significantly higher level of the learning achievement, and a high level of satisfaction with the 
website  for education(x�=  4.40,  S.D. = 0.63). In conclusion, it can be used the developed website  
for helping on quality assurance. 
Keyword: Website for Education, C-Programming, KW-CAI 
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บทนํา 
 กรอบสมรรถนะครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 21 ดานการพัฒนาและใชทรัพยากรสําหรับการเรียน
การสอน ครูจะตองมีความสามารถเฉพาะ คือ แสวงหาความรู และทักษะการใชทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบทเรียน ใชสื่อระหวางจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ บูรณาการ ICT 
กับการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามและประเมินลการใชสื่อการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. สืบคนเมื่อ 24 
พ.ค. 2559 จาก http://www.moe.go.th) 
 โรงเรียนสะเดา“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
สงขลาและสตูล เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ไดเปดสอนรายวิชา  ง 31222 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร(ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
เปนวิชาท่ีตองใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมซ่ึงตองใชความเขาใจ ซ่ึงการจัดการ
เรียนรูในวิชาการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรสามารถแบงหนวยการเรียนรูออกเปน 9 หนวยการเรียนรู
ดวยกัน  โดยคุณลักษณะของรายวิชาจะศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอร  การวิเคราะห
และขั้นตอนการแกไขปญหา  การใชโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองตน  ตัวแปร  ชนิดขอมูล  ตัวดําเนินการ  การรับและแสดง
ขอมูล  คําสั่งควบคุม  โครงสรางควบคุมแบบวนรอบ  ฟงกชัน  และการเขียนโปรแกรมเพ่ือใชงานซ่ึงในการเขียน
โปรแกรมจะไมมีภาพกราฟกท่ีสวยงาม ทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายและไมอยากเรียนในวิชาน้ี 
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) เพ่ือใหผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติม หรือทบทวนหลังจากท่ีเรียนใน
ชั้นเรียนไปแลวสามารถศึกษาหาความรูไดทุกเวลาตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือเปนการศึกษาเรียนรู
ผานเครือขายคอมพิวเตอรในระบบอินเทอรเน็ต เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและ
ความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกสงไปยัง
ผูเรียนผาน เว็บบราวเซอร(Web Browser) ซึ่งผูเรียน ผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดตอ ปรึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติซึ่งนํามาใชในการเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร(ภาษาซี) เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนใหดีขึ้นกวาเดิมและทําใหนักเรียนมีความสนใจในเน้ือหาวิชามากขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุมและโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ KW-CAI 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการศึกษา 
เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสราง
ควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2544: 9) กลาววาสื่อบนเครือขายเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู  และแกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานท่ีและ
เวลาในการเรียน 
 ทักษิณา  วิไลลักษณ (2551:23)  ไดอธิบายการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรตามแนวของกาเย (Robert Gagne) 
ไววาเปนลักษณะเสมือนผูเรียนอยูในหองเรียนเกิดขอสงสัยก็สามารถถามผูสอนได การออกแบบจะยึดหลักการนําเสนอ
เน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธท่ีมีหลักการสอน 
 จินตวีร คลายสังข . (2554 : 6-11) ไดอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนแบบจําลองการออกแบบการสอน  
ADDIE ซึ่งถือวาเปนแบบจําลองแรกเร่ิมและเปนรากฐานท่ีสําคัญ  (Generic  Model) ซ่ึงนําไปสูแบบจําลองอื่น ๆ ท่ี
นิยมในปจจุบัน  เชน Dick  and  Grey  Model , Kemp  Model, Gagne  Model เปนตน  แบบจําลอง  ADDIE  
ยอมาจาก  Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation  โดยหลักการนําไปใชคือผลลัพธท่ี
ไดในแตละขั้นจะนําไปสูการดําเนินงานขั้นตอไป โดยขั้นตอนของการวิเคราะห (Analysis) จะเนนท่ีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกลุมผูชม/เปาหมาย  และเน้ือหา  การออกแบบ (Design) จะเนนท่ีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของกลุมผูชม/เปาหมาย  พ้ืนฐานของผูเรียน  วัตถุประสงคของบทเรียนและเน้ือหา การพัฒนา (Development) เปน
การกําหนดแผนการดําเนินงานผลิตอยางเปนขั้นตอนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคของเน้ือหา บทเรียน และการประเมินผล 
และรูปแบบท่ีไดออกแบบไว  การนําไปใช (Implementation)  คือการนําผลงานไปใชงานจริงหลังจากไดมีการทดลอง
นําไปใชกับกลุมเปาหมายและไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว นอกจากน้ีอาจรวมถึงการตรวจสอบและขอคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบทเรียน  สุดทายคือการวัดผลและการประเมิน (Evaluation) ท่ีจะตองทําอยางมี
ระบบ โดยการประเมินประกอบดวย 2 สวนสําคัญคือ การประเมินผลระหวางขั้นตอนการพัฒนา (Formative Evaluation) 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานขั้นตอ ๆ  ไป  และการประเมินผลเมือ่พัฒนาบทเรียนแลว (Summative Evaluation) 
เพ่ือเปนการเปดโอกาสสําหรับความคิดเห็นจากผูใชงาน  และการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  
 กฤษมันต  วัฒนาณรงค (2549: 571) ไดอธิบายการหาประสิทธิภาพ (Efficiency  Validation) นิยมอยูคูกับ
การพัฒนา การหาประสิทธิภาพ หมายถึง การแสดงถึงระดับคุณภาพของสิ่งท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีวิธีการและกระบวนการท่ี
เหมาะสมในแตละงาน โดยมากถาเปนการพัฒนาจะมีเปาหมายใหสูงกวาหรือเกินกวาเกณฑท่ีกําหนด ถาทําไมไดหรือ
ทําไดไมถึงตองทําใหมจนกวาจะได ถาไมไดก็จะไมมี Validation หรือเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดไว เกณฑประสิทธิภาพ
ในแตละงานของเทคโนโลยีการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะของงานท่ีทํา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัย การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา 
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร(ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ของการพัฒนาระบบ ใชรูปแบบ ADDIE Model ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้น ดังน้ี (จินตวีร  คลายสังข, 2554: 27-36) 
 
 1. ข้ันตอนการวิเคราะห (A: Analysis) 
  ในขั้นตอนการวิเคราะหผูวิจัยไดวิเคราะหผูเรียน  วิเคราะหเน้ือหา  และออกแบบจุดประสงครายวิชา ซึ่ง
สรุปไดวาเน้ือหาท่ีจะใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 หนวยการเรียนรู ไดแก คําสั่งควบคุม  และโครงสรางควบคุมแบบ
วนรอบ ดังแผนภูมิปะการังตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 รายละเอียดเน้ือหาในรูปแบบแผนภมูิปะการัง 
 

 2. ขั้นตอนการออกแบบ (D: Design) 
  2.1 การออกแบบบทเรียนโดยสอดคลองกับรูปแบบการสอนของกาเย (Robert  Gagne’) (ทักษิณา  
วิไลลักษณ, 2551: 23) ประกอบดวย 9 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 การออกแบบบทเรียนโดยสอดคลองกับรูปแบบการสอนของการเรียนรูของกาเย  

 
ขั้นตอน การออกแบบ 

1. เรงเราความสนใจ 
 (Gain Attention) 

นําเสนอบทนําเร่ือง(Title) ของบทเรียน  ใชภาพกราฟกขนาดใหญ ชัดเจน  
งายและไมซับซอน จนกระท่ังผูเรียนกดเมนูใดๆ จึงเปลี่ยนไปสูกรอบอื่นๆ  
เพ่ือสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน 

2. บอกวัตถุประสงค (Specify  
Objective) 

แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบกอนเขาสูเน้ือหาบทเรียน 
 

3. ทบทวนความรูเดิม 
(Activate Prior Knowledge) 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน(Pretest) เพ่ือประเมินความรูของ
ผูเรียน และมีเมนูการนําเขาสูบทเรียนเพ่ือทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีเคยศึกษา
มาแลวและเตรียมความพรอมสําหรับการรับเน้ือหาใหม 

4. นําเสนอเน้ือหาใหม 
(Present New Information) 

นําเสนอเน้ือหาในบทเรียนเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบ
วนรอบ ซ่ึงมภีาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา ในขณะเดียวกันมี
การปฏิสัมพันธเชนการกดแปนพิมพ  การพิมพขอความหรือ ตอบคําถามปุม
ถัดไป ปุมยอนกลับ เปนตน 

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู 
(Guide  Learning) 

บทเรียนแสดงใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของความรูเดิมไปสูความรูใหม  
นําเสนอตัวอยางท่ีแตกตางกันจากงายไปยาก เพ่ือชวยอธิบายความคิดรวบ
ยอดใหมใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. กระตุนการตอบสนอง
บทเรียน (Elicit Response) 

มีการต้ังคําถามสลับกับการนําเสนอเน้ือหา เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
จดจําเนื้อหาไดมากขึ้น 

7. ใหขอมูลยอนกลับ  
(Provide Feedback) 

เมื่อผูเรียนตอบคําถามก็จะมีผลการตอบคําถามในรูปแบบของคะแนนสงเขา
อีเมลของผูเรียนหรือมีกระดานสนทนาเพ่ือใหผูเรียนถาม-ตอบกับเพ่ือนรวม
ชั้นเรียน หรือครูผูสอนได 

คําส่ังเพ่ือการวนรอบ 

ฟงกชัน for 

ฟงกชัน while 

ฟงกชัน 

ฟงกชัน if (เงื่อนไขเดียว) 

ฟงกชัน if…else (เงื่อนไขสองทางเลือก) 

ฟงกชัน if…else…if(เงื่อนไขหลายทางเลือก) 

ฟงกชัน switch 
การเขียนปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร 

คําสั่งควบคุม 

โครงสรางควบคุม
แบบวนรอบ 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขั้นตอน การออกแบบ 
8. ทดสอบความรูใหม 
(Assess Performance) 

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากท่ีเรียนบทเรียนจบ
แลว เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง และเปนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑท่ีกําหนดหรือไม 

9. สรุปและนําไปใช 
(Review  and Transfer) 

ในบทเรียนมีการสรุปเปนมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมท้ัง
ขอเสนอแนะตางๆ และใหขอมูล หรือชี้แนะแนวทางเพ่ิมเติมในการนําความรู
ไปประยุกตใชกับงานอื่นตอไป 

 
 นอกจากการออกแบบแนวรูปแบบการสอนบนเว็บไซตแลวยังมีการออกแบบผังงาน(Flowchart) การออกแบบ
บทดําเนินเร่ือง (Storyboard) การออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) และการออกแบบเว็บไซตเพ่ือการศึกษา
ของหนวยการเรียนรู เร่ือง คําสั่งควบคุมและหนวยการเรียนรู เร่ืองโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ ซ่ึงสรุปไดดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบลําดับเน้ือหา 

 3. ขั้นตอนการพัฒนา (D: Development) 
  เขียนสอตอร่ีบอรด(Storyboard) และพัฒนาเว็บไซตดวย Google Application ไดแก Google Site, 
Google Slide, Google Classroom, Youtube และGoogle Form และนําใหประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ จากน้ันนําเว็บไซตท่ีพัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อและเทคโนโลยี และดานเน้ือหาเปนผูประเมิน
คุณภาพเว็บไซต 
  

เร่ิมตน 

จบ 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ศึกษาเน้ือหาเร่ืองคําสั่งควบคุม ศึกษาเน้ือหาเร่ืองโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ 

ทําแบบฝกหัดทายหนวย ทําแบบฝกหัดทายหนวย 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
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 4. ขั้นตอนการนําไปใชงาน (I: Implement) 
  นําเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา  และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา นําไปหาคาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยาง โดยใหนักเรียนเรียนดวย
เว็บไซตเพ่ือการศึกษา มีการทําแบบทดสอบกอนเรียน   แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  จากน้ัน
จึงนําคะแนนท่ีไดไปคํานวณโดยใชสูตร KW-CAI และแปลผลประสิทธิภาพเว็บไซตดวยเกณฑ E-CAI ผลการทดลองหา
คาประสิทธิภาพ ของเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุมและโครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา การเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร(ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา เว็บไซตมีประสิทธิภาพ E-CAI 
เทากับ 90.15 ดังน้ันเว็บไซตเพ่ือการศึกษา มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ E–CAI อยูในชวง 90–94 และ
สามารถนําไปใช ในการทดลองกับกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 หนาจอเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ืองคําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 5. ขั้นตอนการประเมินผล (E: Evaluation) 
  5.1 การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง (Formative Evaluation)  มีการประเมินเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหาจํานวน 3 ทานและดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน พบวามีคาเฉลี่ยดานเน้ือหาอยูในระดับมาก 
และคาเฉลี่ยดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  5.2 การประเมินผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ (Summative Evaluation) ผูวิจัยประเมินผลลัพธ 3 ดานดังน้ี 
   5.2.1 ประเมินคาประสิทธิภาพของเว็บไซตเพ่ือการศึกษา ท่ีไดจากการหาประสิทธิภาพของสื่อ 
(KW-CAI) (กฤษมันต  วัฒนาณรงค, 2549 : 574-575) 
   5.2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 26 ขอท่ีผานขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ
มาแลว 
   5.2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ืองคําสั่งควบคุม 
และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงผานขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบสอบถาม
มาแลว 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. เว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ KW-CAI รอยละ 90.15 
อยูในระดับดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุม
แบบวนรอบรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สูงกวา
คะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบ
รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในระดับมาก (�̅= 4.40, 
S.D. = 0.63) 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา การเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ KW-CAI อยูใน
ระดับดี (รอยละ 90.15) เน่ืองจากมีการออกแบบเว็บไซตตามทฤษฎี ADDIE Model (จินตวีร  คลายสังข. 2554 : 5-11)  
การออกแบบบทเรียนตามทฤษฎีของโรเบิรต กาเย (Robert Gane’) ตามแนวคิดของทักษิณา  วิไลลักษณ (2551: 23) 
ท้ังยังมีการประเมินคุณภาพเว็บไซตในรูปแบบ KW-CAI (กฤษมันต  วัฒนาณรงค. 2549 : 574) และมีการตรวจสอบ
โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา จึงสงผลใหเว็บไซตท่ีไดมีคุณภาพ  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุม
แบบวนรอบรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลองกับตรีพล  สักกะวนิช (2551 : 49) ศึกษาการพัฒนาบทเรียน
สื่ออิเล็กทรอนิคสแบบมีปฏิสัมพันธบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันเกษม พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากเรียนดวยบทเรียนดังกลาว 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุม และ
โครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอเว็บไซตเพ่ือการศึกษา เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x�= 4.40, S = 0.63) ผาน
เกณฑตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 สืบเน่ืองจากเว็บไซตท่ีสรางขึ้นมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดาน
เทคโนโลยกีารศึกษา รวมท้ังมีการหาคุณภาพเว็บไซต เมื่อนําเว็บไซตไปใชกับผูเรียนสงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจในเว็บไซต
ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. เว็บไซตเพ่ือการศึกษา เร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใชเปนสื่อเสริมสนับสนุนการเรียนรู
ใหมีคุณภาพ  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอเว็บไซต จึง
ควรนําเว็บไซตไปเปนสื่อเสริมในการเรียนการสอนเพ่ือใหการเรียนการสอนมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 2. ผูสอนควรทบทวนเน้ือหาในบทเรียนท่ีผานมาเพ่ือเชื่อมโยงกับเน้ือหาใหม ไดแก โครงสรางภาษาซี  คําสั่ง
การรับคาและแสดงผล  คําสงวน  การต้ังชื่อตัวแปร ชนิดของขอมูล  คาคงตัวและคาคงท่ี ตัวดําเนินการคํานวณ และ
นิพจนเน่ืองจากเนื้อหาในเว็บไซตน้ันผูเรียนจะตองมีความรูพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมมากอน 
 3. เว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เหมาะกับการเปดดวยเว็บบราวเซอร Chrome  
 4. การใชงานเว็บไซตเพ่ือการศึกษาเร่ือง คําสั่งควบคุม และโครงสรางควบคุมแบบวนรอบรายวิชา การเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูสอนตองเนนยํ้าใหผูเรียนศึกษาคูมือการ
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ใชงานเว็บไซตกอนเร่ิมตนใชงาน มิฉะน้ันผูเรียนไมสามารถใชงานเว็บไซตไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรวิจัยและพัฒนาเว็บไซตในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ และผูเรียนระดับอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
 2. ควรพัฒนาการเชื่อมโยงเว็บไซตอืน่ ๆ เชน แนะนําแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 
 3. ควรศึกษาเน้ือหาในเว็บไซตใหครบท้ังรายวิชาเพ่ือนักเรียนไดทบทวนเน้ือหาไดครบถวน 
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