
 
 



 
 

คณะผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ  (Peer review) 

  

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย Ph.D. (Education) 
ศาสตราจารย์ ดร.ส าเนาว์ ขจรศิลป์ Ph.D. (Student Personal and Guidance) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ Ph.D. (Agricultural Education) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ Ph.D. (Vocational/ Technical Education-Instructional System 

Technology) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ Ph.D. (Development Communication) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช Ph.D. (Curriculum & Instruction) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย เดชชัยศรี กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

 
 
 

คณะบรรณาธิการ 

 

ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล    
 

บรรณาธิการอ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.สญัชัย พัฒนสิทธิ์ 
 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์ 
 

กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์ 
 รองศาสตราจารย์ จงกล แก่นเพ่ิม 
 รองศาสตราจารย์ สุรชัย ประเสริฐสรวย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล สรรพกิจจ านง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิฉาย ธนะมัย 
 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟูา 
 อาจารย์ ดร.ณัฐพล ร าไพ 

 



 
 

บทบรรณาธิการ 
 

"วารสารวิจัยออนไลน์นวัตกรรมการศึกษา : e-Journal of Innovative Education" ฉบับที่ 
2 ปีที่ 1 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2556) เล่มนี้เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ของภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พยายามรวบรวมผลงาน
วิชาการ ที่เป็นบทความ และบทความวิจัย ที่เป็นผลงานของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพราะปัญหาในการลงตีพิมพ์งานวิจัยทั้งของนิสิต
และอาจารย์มีมากข้ึนตามล าดับ เพราะวารสารที่สามารถรับตีพิมพ์บทความมีน้อย แต่จ านวน
บทความกลับเพ่ิมพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นปัญหาการขอจบการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ก็หาที่ลงตีพิมพ์ยากขึ้น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้จึงเป็นอีก
ช่องทางหรือเวทีทางความคิดหนึ่งในการแสดงออกทางวิชาการ  
              เนื้อหาในฉบับปฐมฤกษ์นี้ จะลงตีพิมพ์บทความวิจัยทั้งหมด เพราะว่ามีบทความวิจัยที่จะ
ลงตีพิมพ์เป็นจ านวนมาก บทความที่ลงพิมพ์ในฉบับนี้เป็นบทความท่ีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(peer review) จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นข้อรับประกันว่าสามารถอ้างอิง
บทความที่อยู่ในวารสารเล่มนี้ได้ ส่วนในวารสารเล่มต่อๆ ไปจะพยายามให้มีบทความอ่ืนๆที่มี
ประโยชน์จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และจะพยายามลง
บทความวิจัยที่ยังเหลือไม่ได้ลงตีพิมพ์อีกเป็นจ านวนมาก  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่านไม่ว่า
จะเป็นวารสารเล่มนี้หรือเป็นเล่มต่อๆ ไป 
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                                                                           10  ตุลาคม 2556 
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อัญชลี  สารนา1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
1)  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
เรื่อง  ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   
3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และ 4) ศึกษาความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ แบบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของ
บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ มั ลติ มี เ ดี ย   และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และ  match - paired  t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
ม า ก แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  86.00/81.22  
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย  มีค่าเท่ากับ 0.64 และ 4) นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย,  
                 ข้อมูลและสารสนเทศ 
 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The  purposes  of  this  
research  were  1)  to  develop  and  
find  out  quality  and  efficiency of  
instructional  multimedia  computer  
on  data  and  information  for  
Matthatomsuksa 1  Students  
Nawamintrachinuthit  Benjamalachalai  
School  at  80/80  criteria,  2)  to  
compare  the  learning  achievement  
test  scores  with  the  pre-test  score  
after  learning  through  instructional  
multimedia  computer,  3)  to  study  
the  effectiveness  index  of  
instructional  multimedia  computer.  
and    4)  to  study  the  satisfaction  
of  students  when  using  instructional  
multimedia  computer.   
 The  sample  of  this  research  
was  30  students  selected  by  
multistage  sampling  from  
Matthatomsuksa 1  Students  
Nawamintrachinuthit  Benjamalachalai  
School  in  the  second  semester  in  
2012  academic  year.  The  research  
instruments  were  the  instructional 
multimedia  computer  on  data  and  
information,  the  learning  
achievement  test,  the  quality  
evaluation  form  and  the  
questionnair  of  students  satisfaction  

form.  The  data  was  analyzed  by  
using  percentage,  mean,  standard  
deviation  and  match-paired t-test. 
 The  results  showed  that :  
1)  the  efficiency  of  instructional  
multimedia  computer  was  
86.00/81.22  according  to  the  
intended  criteria,  2)  the  learning  
achievement  test  scores  after  
learning  through  the  instructional  
multimedia  computer  was  
significantly  higher  than  pre-test  
scores  at  .05  level,  3)  the  
effectiveness  index  of  instructional  
multimedia  computer   was  0.64.  
and   
4)  the  students  satisfaction  toward  
the  instructional  multimedia  
computer  was  at  high  level.   
 
Keyword : instructional  multimedia   
                  computer, data  and  
information   
 

บทน า 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท

ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็น
อย่างมากและมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว กระทรวงศึกษาได้จัดท าโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยนโยบายของการปฏิรูป
การศึกษาได้ก าหนดให้โรงเรียนปฏิรูปมีห้อง
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คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนขึ้น เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของชาติ ให้ ทั นต่ อคว าม เจ ริญก้ า วหน้ า  
(ไพโรจน์  คชชา, 2540) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา
ที่ 63 - 69 ได้ระบุถึงการใช้นวัตกรรมการใช้
สื่อและเทคโนโลยีการผลิตสื่อไว้ใช้ในหลักสูตร
อย่างชัดเจน การใช้สื่อที่ทันสมัยและเหมาะสม
จึงมีความส าคัญยิ่งในการสอน  (พร้อมพรรณ  
อุดมสิน, 2547) 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ วิสัยทัศน์มุ่ ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ งด้านร่างกาย 
ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ งเจตคติที่ จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ เต็มศักยภาพและมุ่ งเน้น
สมรรถณะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ  
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ ทั กษะชี วิ ตและ
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ น
ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน การแก้ 
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การศึกษามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ดังนั้นการปลูก ฝังค่านิยม ชี้ให้เห็นถึงคุณค่า
และประโยชน์ของการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่ง การศึกษาต้องอาศัยองค์ประกอบที่
ส าคัญหลายประการ สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนาการศึกษา คือ ครูผู้มีบทบาทส าคัญใน
การให้การศึกษา อบรม ทั้ งความรู้  เสริม
ประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ถ่ายทอดสืบต่อวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่
ผู้ เรียน ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องมี
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ส อ น  (Instructional 
Technology)  ซึ่ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ย่ อ ย ข อ ง
เทคโนโลยีการศึกษา เพราะเทคโนโลยีการ
สอนเกี่ยวข้องเฉพาะกับปัญหาด้านการเรียน
การสอน  เป็นการน าสื่ อประเภทต่างๆ  
เทคนิค วิธีการ วิธีระบบ ตลอดถึงการใช้
หลั ก ก า รต่ า งๆ  ท า งด้ า นสั ง คมศาสตร์  
จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพมาใช้เพ่ือ
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (กิดานันท์ มลิทอง, 
2540)   
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สื่อการสอนนับว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาท
อย่างมากในการเรียนการสอน เนื่องจากเป็น
ตัวกลางที่จะช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของเนื้อหา
บทเรียนได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการไม่ว่าสื่อนั้น
จะเป็นสื่อในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่ เป็น
ทรัพยากรที่สามารถอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ในการใช้สื่อการสอนนั้น
ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะเฉพาะและ
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพ่ือเลือกสื่อให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอน และการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยต้องมีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานันท์  มลิทอง, 
2540)   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมรา
ชาลัย เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระ
การเรียนรู้ที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เปิดสอนเป็น
วิชาพ้ืนฐาน ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างมากและการ
จัดการเรียนด้วยการบรรยาย  การสาธิต  อีก
ทั้ งสื่ อการสอนส่วนใหญ่ เป็นสื่อประเภท
เอกสารสิ่งพิมพ์ยากต่อการท าความเข้าใจ ท าให้ 
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่กระตือ 

รือร้นและไม่สามารถสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ดีได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน และ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
รายวิ ชา ได้ อย่ า งชั ด เจน และท า ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมี เดีย  เรื่ อง  ข้อมูลและสารสนเทศ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย  เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ 

3.  เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลและ
สารสนเทศ   

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูล
และสารสนเทศ   
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความเป็นมาและความหมายของมัลติมีเดีย 
 มัลติมีเดียได้เข้ามาเป็นสื่อกลางทาง
การศึกษาที่มี การประยุกต์มาจากความ
ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงของโลก และยัง
สามารถน ามาใช้เพ่ือสนองความต้องการใน
การเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดรูปแบบ ซึ่งมีผู้ ให้
ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 ยื น   ภู่ ว ร ว ร รณ   ( 2538)  ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของมัลติมีเดียไว้ว่า มัลติมีเดีย  
หมายถึง สื่อหลายอย่าง สื่อหรือตัวกลาง คือ  
สิ่งที่จะส่งความเข้าใจระหว่างกันของผู้ใช้  เช่น  
ข้ อ มู ล เ ป็ น ตั ว อั ก ษ ร  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง  
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และอ่ืนๆ ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
 พัลลภ  พิริยะสรุวงค์  (2541) กล่าว
ว่า มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมาย โดยการ
ผสมผสานสื่ อหลายชนิด  เช่น  ข้อความ  
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ 
 กิดานันท์  มลิทอง  (2548) ได้ให้
ความหมายของมัลติมี เดีย (Multimedia) 
หรือสื่อประสม หมายถึง การน าสื่อหลายๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์และ
วิ ธี ก า ร  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดย
การใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของ
เนื้อหา และในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมด้วยเพ่ือการผลิตหรือการควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการเสนอข้อมูล
ทั้ ง ตั ว อั ก ษร   ภ าพกร า ฟิ ก   ภ า พถ่ า ย  

ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์  และเสียง   
 สรุ ป ได้ ว่ า   บท เ รี ยนมั ลติ มี เ ดี ย  
หมายถึง  บทเรียนที่น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนที่มีการรวบรวมและผสมผสานสื่อหลาย
ประเภทโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการ
เสนอ ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ ง  
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน เ พ่ือสื่อความหมาย
เนื้อหาในบทเรียนให้มีความน่าสนใจและ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
ความส า คัญของ เทค โน โ ลยี ป ร ะ เ ภ ท
มัลติมีเดีย 
 มัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของ เ รามากยิ่ ง ขึ้ น  โดยมี บทบาท ดั งนี้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
 1.  เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน   
 2.  น าเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่
จ าเป็นต้องเรียงล าดับ 
 3.  สร้างสื่อเพ่ือความบันเทิง 
 4.   ส ร้ า ง สื่ อ โ ฆ ษ ณ า   ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ 
 
ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 Auten  and  Others  (อ้างถึงใน   
พรชนก  จีบบรรจง, 2549) กล่าวถึงประเภท
ของการน า เสนอเนื้ อหาในคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการ 
น าเสนอเนื้อหา  (Tutorial  Lesson)  
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2. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อฝึก 
และปฏิบัติ  (Drill  and  Practice  Lesson) 

3. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อใช้ใน 
การแก้ปัญหา  (Problem  Solving  
Lesson) 

4. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อใช้ใน 
สถานการณ์จ าลอง  (Simulation  Lesson) 
 
องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย 
 มัลติมี เดียมีความสามารถในการ
รวบรวมการน าเสนอของสื่อต่างๆ ไว้ด้วยกัน  
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักโดยการใช้
ซอฟต์แวร์โปรแกรมสร้างบทเรียนมัลตีมีเดียใน
การน าเสนอ ฉะนั้นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ (กิดานันท์  มลิทอง, 2548)   

1. ข้อความหรือตัวอักษร   
2. ภาพนิ่ง   
3. ภาพกราฟิก 
4. ภาพแอนิเมชั่น   
5. ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์   
6. เสียง   
7. ส่วนต่อประสาน 
8. การเชื่อมโยง 

 
การหาประสิทธิภาพตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย 
 การหาประสิทธิภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย  
เป็นการหาประสิทธิภาพและการน ามา
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ก ณ ฑ์  ใ น ที่ นี้ ก า ร ห า

ประสิทธิภาพตัวสื่อมัลติมีเดียจะเป็นการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ใช้สื่อมีความมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนจริงเมื่อใช้สื่อนั้นโดยหาจาก  E1/E2   
(บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, 2544) 

 E1  หมายถึง ร้อยละของการประเมิน
พฤติกรรมต่อเนื่องของการท ากิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายหรือความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 
 E2  ห ม า ย ถึ ง  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ประเมินผลหลังจากการเรียนโดยใช้บทเรียน
มัลติมีเดียพิจารณาจากคะแนนทดสอบหลัง
การเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย   
 ในกรณีที่เป็นการประเมินผลส าหรับ
การปรับปรุงการผลิตสื่อ ผู้ผลิตควรด าเนินการ
ทดลองการใช้สื่อเป็น 3 ขั้นตอน  คือ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545) 
 ขั้นตอนที่ 1 การทดลองสื่อกับผู้เรียน
รายบุคคล  (Individual\Tryout) หรือ  1:1  
เพ่ือหาประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ โดย
ทดลองกับผู้ เรียน 1 คน หรือแบ่งผู้ เรียน
ออกเป็น  3 กลุ่ม คือ  กลุ่มเก่ง 1 คน   
ปานกลาง 1 คน  และอ่อน 1 คน รวม 3 คน 
อาจแบ่งกลุ่มได้จากผลการเรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องในภาคเรียนที่ผ่านมา หรือวิธีอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม  จากนั้นวิเคราะห์ผลและ
ปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองสื่อกับผู้เรียน
กลุ่มย่อย (Group Tryout) โดยใช้ผู้เรียน
ประมาณ 6 –10  คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ 
เช่นเดียวกับแบบรายบุคคล จากนั้นวิเคราะห์ผล
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และปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองสื่อกับผู้เรียน
กลุ่มใหญ่หรือภาคสนาม (Field Tryout)  โดย
ใช้ผู้เรียนประมาณ 40 - 100 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มต่างๆ เช่นเดียวกับแบบรายบุคคล และ
ผู้ เ รี ยนกลุ่ มย่ อย  ในบางครั้ งขั้ นตอนนี้ ก็
เกือบจะเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ เป็นการทดลอง
ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะน าไปใช้จริงหรือท าส าเนา
ออกเผยแพร่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 
ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัยสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน 
 
การด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ที่เรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่  
2  ปีการศึกษา 2555  จ านวน 7  ห้อง 
จ านวนนักเรียน  276  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  
เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2555 โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จ านวน 30 
คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย 

2.  แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  
จ านวน  30  ข้อ  

3.  แบบประเมินคุณภาพของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดี ยส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญ   
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูล
แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  ผู้วิจัยน าหนังสือจากภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ไปยังโรงเรียนนว
มินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์อุปกรณ์และสถานที่ในการทดลอง
และเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย 
 2.  ผู้วิจัยเตรียมห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย  และติดตั้งโปรแกรมโดยท า
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การคัดลอกบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  30  เครื่อง   
 3.  ก าหนดวันที่จะท าการทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย  ภาคเรียนที่  
2  ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง   
 4.  ผู้วิจัยท าการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง  จ านวน 
30 คน แล้วท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 
30 ข้อ  

5.  ผู้วิจัยแนะน าวิธีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  จากนั้น
จึงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กระบวนการเรียน 

6.  ให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  30  นาที   

7.  ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบสอบถาม
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร เ รี ย น บ ท เ รี ย น
คอมพิว เตอร์ มั ลติ มี เดี ย เรื่ องข้ อมู ลและ
สารสนเทศ 

8.  น าคะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น   แ บ บ ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น แ ล ะ
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล  
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพ
ระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 86.00/81.22  
สอดคล้องกับเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูล
แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ  0.64  ซึ่งแสดงว่าบทเรียน
คอม พิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 64 

4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  พึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง 
ข้อมูลและสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมี เดีย  เ รื่ อง  ข้อมูลและสารสนเทศ  
จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการเตรียมข้อมูล  
การออกแบบบทเรียน ควรมีความสามารถ
ทางการวิเคราะห์บทเรียน การจัดล าดับการ
เรียนรู้  การใช้โปรแกรมในการสร้างและ
โปรแกรมสนับสนุน ซึ่งส่งผลให้ได้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคุณภาพ โปรแกรม
หนึ่ งที่ควรศึกษาและน ามาสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คือ โปรแกรม Adobe 
Captivate 
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2.  รูปแบบการน าเสนอบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง ข้อมูลและ
สารสนเทศ นั้น มีการน าเสนอแบ่งออกเป็น  2  
ลักษณะ คือ บทเรียนแบบน าเสนอข้อมูล  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้อ่านและดูภาพประกอบการ
ท าความเข้าใจในบทเรียน และบทเรียนแบบ
บรรยายเสี ยงประกอบ ซึ่ งจะปรากฏใน
บทเรียนทุกหน้าของเนื้อหาในแต่ละตอน 
สามารถเลือกที่จะฟังเสียงบรรยายหรือหยุดฟัง
เสียงบรรยายได้ ท าให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน 

3.  ด้านการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ครูยังคงมีบทบาท
ส าคัญที่ต้องคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน เพราะในบางครั้งการเรียนด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์อาจเกิดสิ่งผิดปกติ  เช่น 
หน้าจอคอมพิวเตอร์หยุดนิ่งไม่ท างาน,  ไม่มี
ภาพมีแต่เสียง เป็นต้น ซึ่งนักเรียนไม่สามารถ
แก้ไขได้ ท าให้การเรียนรู้เสียบรรยากาศ ขาด
ความต่อเนื่องของบทเรียน 
 4.  ในขณะที่ผู้เรียนใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ครูควรคอยแนะน าให้
ค าปรึกษาในกรณีที่ผู้เรียนเกิดปัญหา เพ่ือให้
การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
1.  ควรมีการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศในเนื้อหาอ่ืนๆ เพราะจะเป็นการ
แก้ปัญหาผลการเรียนรู้ที่ต่ าของผู้เรียน 

และยังท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 

2.  ควรมีการวิจัยผลของการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในเนื้อหา
รายวิ ช าต่ า งๆ  เ พ่ือน ามาสร้ างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่หลากหลาย  และ
เหมาะสมในรายวิชาของระดับชั้นนั้นๆ 
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมเีดีย เรื่อง วงอังกะลุง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 

The Development of Computer Multimedia on the Angkalung Band 
 for Matthayomsuksa 3  at Matthayomprachaniwet School 

 
พรพรรณ     บัวทั่ง1

 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุง
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
ผลสั มฤทธิ์ ท า ง การ เ รี ยนด้ ว ยบท เ รี ย น
มัลติมีเดีย เรื่องวงอังกะลุง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 และ3) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องวง
อังกะลุง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยม 
ประชานิเวศน์ จ านวน 35 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Random  
Sampling) โดยวิธีการจับสลากเลือก
ห้องเรียน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ 
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องวงอังกะลุง ส าหรับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test 
 

ผลการวิจัยพบว่า1) บทเรียนมัลติมี เดียมี
คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก  
ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 84.10/85.66  2) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียเรื่อง วงอังกะลุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวง
อังกะลุงเท่ากับ 0.81 แสดงว่าผู้ เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
81 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research 

were 1) to develop computer 
multimedia on the Angkalung Band for 
Matthayomsuksa3 
Matthayomprachaniwet School quality 
and efficiency to  the intended 
criterian 80/80, 2) to compare the pre-
test and the achievement after 
learning computer multimedia on the 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Angkalung Band for Matthayomsuksa 3, 
Matthayomprachaniwet School , 3) to 
find out the effectiveness index of the 
development of computer multimedia 
on the Angkalung Band for 
Matthayomsuksa 3 at 
Matthayomprachaniwet School   

Thirty five students from 
Matthayomsuksa 3 was cluster random 
sampling by drawing one from five 
classroom. Research instruments were 
computer multimedia on the 
Angkalung Band for Matthayomsuksa 3, 
achievement tests, and quality 
assessment. The data was analyzed by 
using percentage, mean, standard 
deviation and t-test.  

The research results showed 
that 1) the computer multimedia had  
content quality in very good level, the 
technical level is good and had the 
efficiency at 84.10/85.66 criterian, 2) 
the achievement score of students 
were significantly was higher than the 
pretest scores at .05 level, 3) the 
effectiveness index of computer 
multimedia on the Angkalung Band 
was 0.81.  Learners could be improved 
all progressive higher learning  for 81 
percentage. 

 

ความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งใน

การพัฒนาคนด้านต่างๆให้สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ตามทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกและเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นสาขา 
วิ ช าหนึ่ ง ที่ มี เ นื้ อห าที่ น า ม า ใช้ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอน
ที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง ท าให้การเรียนการ
สอนมีปฏิสั ม พันธ์กันระหว่ างผู้ เ รี ยนกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์และยังตอบสนองต่อ
ข้อมูลที่ผู้เรียนปูอนเข้าไปได้ทันที ซึ่งเป็นการ
ช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้ เรียนรู้สึก
สนุกกับการเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และ
เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานได้สู งขึ้น
ตลอดเวลา อีกทั้งราคายังถูกลงจึงท าให้การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย ผู้สอนสามารถ
สร้างบทเรียนได้หลายรูปแบบตามความ
ต้องการเพ่ือดึงดูดและกระตุ้นผู้เรียนให้อยาก
เรียนรู้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2540) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย
สามารถน ามาใช้ เ พ่ือการเรียนการสอน
ทางด้านวิชาดนตรี  เนื่องจากมีส่ วนช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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จากสภาพภายในโรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ มีวงดนตรีไทยที่บรรเลงในงาน
ต่างๆ เช่นวงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี 
ท าให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับวงดนตรี
ดังกล่าว  แต่วงอังกะลุงเป็นวงดนตรีที่ไม่เคย
น ามาแสดงในงานต่างๆ นักเรียนจึงไม่เคยเห็น
และไม่เคยได้ยินการบรรเลงวงอังกะลุง เพราะ
การบรรเลงจะต้องอาศัยความสามัคคีจึงจะ
สามารถบรรเลงได้อย่างไพเราะ จึงได้น า
เนื้อหาวิชาวงอังกะลุงมาจัดการเรียนสอนซึ่งมี
อยู่ในหลักสูตรสถานศึกษา แต่วิธีการสอนที่ไม่
จู ง ใ จนั ก เ รี ย น   ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไม่ เ ห็ น
ความส าคัญที่จะต้องอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และ ไม่ มี ค ว าม จ า เ ป็ น ที่ จ ะ น า ไป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้  จึ งส่ งผลให้นั ก เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะเลือกวิชาดนตรีไทยเรื่องวงอังกะลุง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาสร้าง
เป็นบทเรียนมัลติมีเดียโดยการเพ่ิมข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเชื่อมโยง
แบบปฏิสัมพันธ์ ให้นักเรียนมีความเข้าใจ 
สามารถเห็นคุณค่าของวงอังกะลุงและรู้จักครู
ที่มีชื่อเสียงทางด้านอังกะลุง เป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมมิให้สูญหาย และท าให้นักเรียน
มีความสามัคคี  เพราะในการบรรเลงวง
อังกะลุงให้ไพเราะจะต้องอาศัยความพร้อม
เพรี ย ง ในการบรร เล ง  อี กทั้ ง ยั ง เ ห็ นถึ ง
ความส าคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่
จะน ามาพัฒนาบทเรียน มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและความ

ต้องการของผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้องชัดเจน สนุกสนานไม่น่าเบื่อ มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมี เดีย 
เรื่องวงอังกะลุง ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องวงอังกะลุง  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน ์

3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องวงอังกะลุงส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน ์

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ป ร ะช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  นั ก เ รี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
มัธยมประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ห้องเรียน รวม
ประชากรทั้งสิ้น  178  คน 

กลุ่ มตัวอย่าง  ได้แก่  นัก เรียนชั้น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 / 2  ภ า ค เ รี ย น ที่  2                         
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 5  โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม                      
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ปร ะช า นิ เ ว ศ น์  ส า นั ก ง า น เ ข ตจ ตุ จั ก ร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Random  
Sampling) โดยวิธีการจับสลากเลือก
ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน คละกันจ านวน 1 ห้องเรียน 

2. ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ท ด ล อ ง
ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 2  ชั่วโมง 

3. เนื้อหาที่ ใช้ ในการทดลองเป็น
เนื้อหาวิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 
   4.1 ตัวแปรจัดกระท าได้แก่ การ

เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียวิชาดนตรีไทย 
เ รื่ อ ง ว ง อั ง ก ะลุ ง  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

   4.2 ผลของตัวแปรจัดกระท า 
ได้แก่  
                   4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจาก
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องวงอังกะลุงส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

              4.2.2 ดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุงส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 
 
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ให้ นั ก เรี ยน เข้ าห้ อ งปฏิบั ติ ก าร

คอมพิวเตอร์พร้อมกันโดยที่นักเรียนจะได้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดีย คนละ 1 เครื่องพร้อมใส่หูฟัง ชี้แจง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ทดลองให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-
test) จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที และ
ศึกษาเนื้อหาในสัปดาห์ถัดไป 

3. เข้าสู่บทเรียนและศึกษาค าแนะน า
การใช้บทเรียน ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้เวลา 10 นาท ี

4. ศึกษาเนื้อหาจ านวน 3 เรื่อง และท า
แบบฝึกหัด ใช้เวลา 30 นาที 

5. ท า แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน (post-test) จ านวน 30 ข้อ ใช้
เวลา 20 นาท ี

 
ผลการวิจัย 
 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่องวงอังกะลุง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าผู้เรียนท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
84.10 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.66 แสดงว่าบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง วงอังกะลุง มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.10 / 85.66  

2. การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุงส าหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่า ค่า t ที่ได้
จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 23.44  มากกว่า
ค่าวิกฤติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.697 แสดงให้เห็นว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนมัธยมประชา
นิเวศน์ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

3. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องวงอังกะลุง ส าหรับ
นั ก เ รี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3 ค่ า ดั ช นี
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวง
อังกะลุง มีค่าเท่ากับ 0.81หรือคิดเป็นร้อยละ 
81.00 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ 

1. บท เ รี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง ว ง
อังกะลุง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีค่าเท่ากับ 84.10/85.66 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์80/80 

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุง มีค่าเท่ากับ 0.81 
หรือผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 81 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน 

1.  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
เ รื่ อ ง ว ง อั ง ก ะลุ ง  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมประชา
นิเวศน์ ได้ออกแบบตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด สามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

2. การสอนแบบบรรยายเรื่องวง
อังกะลุงจะท าให้ผู้เรียนไม่สนใจในการเรียน
เพราะ มี เนื้ อหาในการสอนมาก การใช้
บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุง ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จะสามารถแบ่งเบาภาระ
ในการสอน ได้  โ ดยครู จ ะดู แล  และ ให้
ค า แ น ะ น า ผู้ เ รี ย น อ ยู่ ห่ า ง ๆ  ท า ใ ห้ ค รู
ประหยัดเวลาในการสอน 

3. บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวงอังกะลุง 
ควรมีแบบฝึกท้ายบทเรียนที่หลากหลาย เช่น 
เกมการจับคู่ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในการท า
แบบฝึกหัด และผู้เรียนจะรู้สึกสนุกกับการ
ตอบค าถาม 

4. ก่อนน าบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องวง
อังกะลุงไปใช้สอน ผู้สอนควรฝึกทักษะการใช้
สื่อให้ช านาญ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เรียน 
1. ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนมัลติมีเดีย

เ รื่ อ ง ว ง อั ง ก ะลุ ง  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียน 
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2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามศักยภาพ และความสะดวกของตนเอง  
ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียน
กับผู้เรียน 

3. การศึกษาด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
เรื่องวงอังกะลุงผู้เรียนควรศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากในชั่วโมงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
มัลติมีเดียในรายวิชาดนตรี เรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และสนใจวิชาดนตรี
ไทยมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีกับวิชานี้อีกด้วย 

2. ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
มัลติมีเดียวิชาดนตรีไทยที่เป็นระบบออนไลน์
เพ่ือการศึกษาที่กว้างมากยิ่งขึ้น เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ เ รี ยนได้ เรียนตามวัน เวลาที่
เหมาะสมโดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา และ
ยังเป็นการเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย 

3. ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสั มฤทธิ์ ท า ง การ เ รี ยนด้ ว ยบท เ รี ย น
มัลติมีเดียกับสื่อการสอนประเภทอ่ืนๆ เพ่ือให้
ครูสามารถเลือกใช้สื่อการสอนที่ดีที่สุด และมี
ความเหมาะสมมากที่สุดกับเนื้อหาบทเรียนใน
แต่ละเรื่อง 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
กิดานันท์ มลิทอง.  2540.  เทคโนโลยี

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม .  
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร .   
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER - ASSISTED INSTRUCTION 

ON HUMAN AND ENVIRONMENT SUBJECT FOR PRATHOMSUKSA 2nd 
STUDENTS OF ANUBANMUANGSINGBURI SCHOOL 

 

ศริษา  จิตศรีพิทักษ์เลิศ1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับ
สิ่ งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปี ที่  2ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 80/80                         
2)เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3) 
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และ 4) ศึกษา
ความพึ งพอใจของนั ก เ รี ยนที่ มี ต่ อบทเ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   

กลุ่ มทดลองที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คื อ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 24 คน ได้มา
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ 
 

นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                    

สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน() และสถิติทดสอบ Wilcoxon 
แบบ matched pairs signed  rank test 
  ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพ 86.00/86.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่ างมีนั ยส าคัญที่
ระดับ.05  3) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เท่ากับ 0.78 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สามารถท าให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ
78  และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.8, 

=0.45)  

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,  
                  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   
 

Abstract 
The objectives of this research were  

1) to develop the computer-assisted 
instruction on human and environment 
that based on the 80/80 efficiency criterion 
of instrumental media design and 
development, 2) to compare the pre-test 
score and the learning achievement by 
learning the computer – assisted 
instruction on human and environment,               
3) to study  the Effectiveness Index (E.I.) of 
the computer - assisted instruction on 
human and environment, and 4) to study 
the student’s satisfaction on the computer 
-assisted instruction on human and 
environment. 

The sample were 24 students from 
prathomsuksa 2nd were  taken by purposive 
selection technique. Research tools were: 
computer - assisted instruction on human 
and environment, achievement tests, and 
student’s satisfaction questionnaire. The 
data were analyzed by percentage, mean 

(), standard deviation () and The 
Wilcoxon (matched  pairs signed rank test). 

The research findings revealed that 1) the 
efficiency of computer - assisted instruction 
on human and environment  showed at 
86.00/86.25 criterion of instructional media 
design and development, 2) the learning 
achievement was higher than the pre-test 
score at 0.05 level of significant, 3)  the 
effectiveness index showed at 0.78 that 
mean the computer - assisted instruction 
on human and environment enhanced 
students to gain more knowledge  at 78 
percentage, and 4) the student’s 
satisfaction on computer - assisted 
instruction on human and environment 

showed at the highest level  (= 4.8, 

=0.45). 
 

Keyword : Computer - Assisted Instruction 
(CAI),  Human and Environment 
  

บทน า 
ปัจจุบันปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในหัวเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในระดับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
เมืองสิงห์บุรี พบว่านักเรียนขาดความสนใจในการ
เรียนขาดความเข้าใจในเรื่องสิ่งปัญหาแวดล้อมและ
วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม  สาเหตุจากการขาดสื่อ
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การเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนหัวข้อปัญหา
สิ่งแวดล้อม นักเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
นักเรียนมีถิ่นที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นชนบท ซึ่ง
ชุ มชนที่ นั ก เ รี ยนอาศั ยนั้ นมี ปัญหา เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมน้อยหรือแทบไม่มีเลย จึงท าให้ผู้เรียน
ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหา
จริงกับแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่จะมาช่วยส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในปัจจุบันและวิธีการรักษา
สิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชนต่อไป 

ดั งจะเห็น ได้จาก กิดานันท์   มลิทอง
(2531)ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
( Computer Assisted Instruction: CAI )ได้เข้า
มามีบทบาททางด้านการจัดการเรียนการสอนมาก
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถท าให้การ
เรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับ
คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่าง
ครู กับนัก เรี ยนที่ อยู่ ในห้อง เรี ยน  นอกจากนี้
คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อ
ข้อมูลที่ผู้ เรียนปูอนเข้าไปได้ในทันทีซึ่งเป็นการ
เสริมแรงให้กับผู้เรียน อีกทั้ง ถนอมพร  เลาหจรัส

แสง (2541) ได้กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง
ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
สื่อประสม อันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก 
แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ โดยมี
เปูาหมายที่ส าคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากที่จะ
เรียนรู้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ได้รวมทั้งมีความสามารถในการประเมินตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างตลอดเวลา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลเมือง
สิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี  

3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 
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4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 

 
วิธีการศึกษา 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 24 คน เนื่องจาก
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้มี 1 ห้องเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยจ านวนนักเรียน  24 คน จึงเป็น
เหตุผลให้ผู้วิจัยท าการเลือกใช้ประชากรทั้งหมดใน
การทดลองครั้ งนี้  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย

(Multiple choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 

ข้อ เป็นแบบทดสอบ วัดความรู้ทางการเรียนก่อน

เรียน(Pre-test) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (Post-test) ซึ่งสลับข้อค าถามและ

สลับค าตอบ 

  3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน โดยแบ่งเป็นด้านเนื้อหา 

3 คน ด้านการวัดและประเมินผล 3 คน และด้าน

เทคนิคการออกแบบสื่อ 3 คน 

4. แบบสอบถามความ พึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
นักเรียน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการด า เนิ น
โครงการวิจัย ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง
สิงห์บุรี เพ่ือบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีใช้สื่อ
การสอน และการทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้รับทราบพร้อมกับน าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ขอใช้กลุ่มประชากรและกลุ่มทดลอง  
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี  อ า เภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรีมอบให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี โดยผู้วิจัยเป็นผู้ชี้แจงวิธีการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และเป็นผู้ควบคุมการทดลอง การหา
คะแนนทดสอบก่ อน เ รี ยน  กา ร ใช้ บท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มตัวอย่าง และการหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยตนเอง  

2.ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปรนัย
จ านวน  20 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก โดยใช้เวลาท า
ข้อสอบ  30 นาท ี
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3. ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้วิจัยได้อธิบายขั้นตอน
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และให้
นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

4. หลังจากผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นข้อสอบเดียวกัน
กับแบบทดสอบก่อนเรียนโดยสลับตัวเลือกและสลับ
ค าถามโดยใช้เวลา  30 นาที  

5. ผู้วิจัยน าผลจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสรุปผล 

6. ผู้วิจัยท าแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์ กับ
สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการศึกษา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.00/86.25  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 2. คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี สูงกว่า

คะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05  
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 0.78 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
มนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม สามารถท าให้ผู้ เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ78 

4. นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลอง มีค่าเท่ากับ86.00/86.25 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ 86.00 และคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละของ
นักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกเป็นรายข้อเกินร้อยละ 80 
ทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ย 86.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อการสอนมีความ
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น่าสนใจในองค์ประกอบด้าน ภาพประกอบ วีดิทัศน์ 
เสียงบรรยาย ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เร้าใจ
ผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ทั้งนี้สอดคล้อง
กับณัติฐิญา พรหมทอง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง
บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนเ รื่ องชี วิ ตกับ
สิ่งแวดล้อม ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ พบว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพของบทเรียน
เท่ากับ85.76/83.44  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือ 80/80 จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้งานเพ่ือเป็นสื่อในการจัดเรียนการสอนที่จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่  2 พบว่ าผู้ เ รี ยนมี คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่าผู้ เรียนมีความรู้ เ พ่ิมมากขึ้นทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักเรียนยังไม่มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมา
ก่อน ดังนั้นการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความรู้ใหม่
ซึ่งนักเรียนยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน นักเรียนจึงได้
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยู่ ในระดับต่ า  แต่
หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งผ่านการ

วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน และด้านเทคนิคจ านวน 
3 ท่าน และได้น าไปทดสอบประสิทธิภาพให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ก่อนที่จะน าไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งสื่อที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้น และมี
ความตั้งใจในการเรียน ส่งผลให้คะแนนทดสอบหลัง
เรียนเพ่ิมสูงขึ้นกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับพิริ
ยาพร  พัฒนาพรพงศ์  (2550) ที่ได้การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 
1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดสามัคคี
ศรัทธาราม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลคือ 0.78 แสดงให้เห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม สามารถท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ78 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนให้กับ
นักเรียนเพราะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับนักเรียน
ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนอีก
ทั้งลักษณะการเรียนที่เป็นส่วนตัวจึงเป็นการช่วย
นัก เรี ยนที่ เ รี ยนรู้ ได้ ช้ าสามารถเรี ยนได้ตาม
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ความสามารถของตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 78 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชาย  หมอดู (2554) ที่ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่ องส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มีค่าเท่ากับ 
0.69 

4. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มี ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจ มีความกระตือรือร้น และมีความสนุกในการที่
จะเรียนรู้ เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสื่อที่หลากหลาย ได้แก่  
ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว  ภาพการ์ตูนประกอบเนื้อหา  
วีดิทัศน์ที่เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แบบฝึกหัดที่มีการเสริมแรงนักเรียนและมีค าอธิบาย
ในในข้ อที่ ถู กต้องทุกข้ อเมื่ อนั ก เรี ยนตอบผิ ด  
นอกจากนั้นยังมีการใส่เสียงบรรยายในทุกเฟรมที่เป็น
หน้าค าบรรยายและหน้าแบบฝึกหัดเพ่ือลดปัญหาที่
จะเกิดกับนักเรียนที่ มีปัญหาในด้านการอ่านซึ่ง
สอดคล้องกับ เสาวลักษณ์  ส าเนียง (2550) ได้ท า
การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง
มาตราตัวสะกด พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก 

 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงว่าให้เห็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม สามารถช่วยท าให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ซึ่งอยู่ในขั้น
ของความรู้ความเข้าใจ โดยความรู้ที่นักเรียนได้รับ 
โรงเรียนสามารถน ามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือต่อยอดให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ช่วยกันเก็บขยะในบริเวณ
โรงเรียน การแยกขยะ วิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง  
การลดใช้ถุงพลาสติก  การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 
การปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องเรียน ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่จะท าให้
นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. การจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น หากมี
ค าบรรยายให้นักเรียนอ่านควรใส่เสียงอ่านลงไปใน
ค าบรรยาย เนื่องจากทักษะในการแจกค า การ
ประสมค า การอ่านสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป และ
การผันวรรณยุกต์ของนักเรียนยังมีน้อย การอ่าน
ออกเสียงค าบรรยายจะช่วยให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ถูกต้อง ท าให้การ
เรียนรู้ด้วยตัวเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์เกิด
ประสิทธิภาพ 
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3.ในการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ครูควร
มีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ในด้านการเรียน ซึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยพบคือนักเรียน
บางคนขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้แก่
นักเรียนใช้เมาส์ไม่เป็น ดังนั้นครูจึงควรสอบถาม
และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนหากเกิดปัญหาใน
การใช้งาน เพ่ือสามารถแก้ปัญหาการใช้งานที่
นักเรียนประสบอยู่ได้เนื่องจากนักเรียนบางคนอาย
และไม่กล้าที่จะบอกว่าใช้เมาส์ไม่เป็น เป็นต้น 

4. การใช้บทเรียน ครูควรตรวจสอบความ
พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่
จะให้นักเรียนได้เรียนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการ
ท างานขัดข้องระหว่างเรียน 
 5. การจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นควรมี
ก า รน า กา ร์ ตู นมา เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหา
บทเรียนด้วยการ์ตูนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนอย่างมากส่งผล
ให้การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

6. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์กับการเรียนด้วยวิธี อ่ืนๆเพ่ือศึกษา
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบสื่อที่แตกต่างกัน
ออกไป 

7. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่องมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อมว่าพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ 

8. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ในรายวิชาสังคมศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหา
การเปลี่ยนแปลงและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆได้รอบด้านมากยิ่งข้ึน 

9. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของ
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอน
ระหว่างกลุ่มที่มีผลการเรียนดีและกลุ่มที่มีผลการ
เรียนอ่อนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องรู้จักกับบรรยากาศ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Effect of Computer Multimedia Instruction Usage on Atmosphere 
for Matthayomsuksa I Students 

 
อภิชาติ  คอยค า1

 
บทคัดย่อ 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ                         
1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง                   
รู้จักกับบรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  1  ให้ มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์  75/75                       
2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ เรี ยนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องรู้จักกับบรรยากาศ 
ส าหรับนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  1   และ                        
3) วัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  
ที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คือ  นั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  1  โ รง เรี ยน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ านวน 41 คนได้มาจากการ
คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จากนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้
เกรดต่ ากว่า 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องรู้จักกับบรรยากาศ  
 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิชา 

วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าที ( t - test ) 
 ผ ล ก า ร วิ จั ย พบ ว่ า  1 )  บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักกับบรรยากาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 77.07/75.50  2) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ3)เจตคติ
ของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 

Abstract 
The purposes of research were to 

1) construct computer multimedia 
instruction on Atmosphere for 
Matthayomsuksa I students that met 75/75 
criteria of efficiency; 2) compare the 
pretest score with the learning 
achievement score after learning computer 
multimedia instruction on Atmosphere for 
Matthayomsuksa I students, and 3) 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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measure Matthayomsuksa I students’ 
attitude toward science subject. 
 The sample was 41 students of 
Matthayomsuksa I  Chomsurang Upatham 
School  by cluster random sampling from 
students who have lower grade 3 learning 
achievement on science subject. Research 
tools were computer multimedia 
instruction on Atmosphere; the quality 
evaluation; learning achievement test, and 
attitude toward science subject scale. The 
data were analyzed by mean; standard 
deviation, and  t-test.  

The research results showed that: 
1) the efficiency of computer multimedia 
instruction on Atmosphere was at 77.07/ 
75.50; 2) the achievement score was 
significantly higher than pretest score at .01 
level, and 3) the students’ attitude toward 
science subject were at very good level. 

 
Keyword : computer multimedia 
 

บทน า 
การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  

โดยการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีการจัดการมาใช้เป็นสื่อการ
สอนตัวอย่างเช่น การใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วย
สอน ช่วยในการออกแบบบทเรียนตอบสนองต่อ

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทั้งส่งผลโดยตรง
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจากการศึกษาวิจัย 
ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการใช้
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถช่วยเสริมสร้าง              
การเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นได้และท าให้ผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น (กรกฎ วงศ์
ไชยเสรี, 2550; ณัฐกร  สงคราม, 2554)  

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นการน า
สื่อหลายชนิดมาใช้ร่วมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
สื่อในการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของ
ข้อความเสียง ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้
สามารถน าเสนอข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง 
ภาพเคลื่ อนไหว และตั วหนั งสื อพร้อมๆ กัน                
อย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายยาก  
ผู้เรียนสามารถฟ้ืนความรู้เดิมได้เร็วขึ้น มีการสื่อ
ความหมายชัดเจน  เกิดความคงทนทางการเรียนใน
การจดจ าเนื้อหาได้ดีกว่าสื่อชนิดอ่ืน ให้ความรู้แก่
ผู้เรียนเหมือนกันทุกครั้ง เป็นการสอนที่สนับสนุน
การเรียนรายบุคคล เป็นการเรียนรู้ ผ่ านโสต
ประสาทหลายทาง  จึงกระตุ้นเรียกร้องความสนใจ
ได้ดี เป็นเครื่องมือสาธิตในเนื้อหาที่ยากหรือซับซ้อน
ได้ดี  เป็นการลงทุนในระยะยาวและสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
ได้ง่าย เหมาะส าหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
อิน เทอร์ เ น็ ต   นอกจ ากนี้ ผู้ ใ ช้  ยั ง ส ามา ร ถ                       
มีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมได้โดยตรงเป็นการสื่อสาร
สองทางซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็น
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อย่างดี (กิดานันท์  มลิทอง, 2543; มนต์ชัย       
เทียนทอง,2545) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เป็น
กลุ่มสาระที่มีความส าคัญเนื่องจากสามารถช่วย
พัฒนาวิธีคิดของมนุษย์ ให้ เป็นเหตุ เป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ที่หลากหลาย มีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (knowledge-based society ) (ส านัก
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เป็นการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาบุคคลในด้านการคิด กระบวนการแก้ไข
ปัญหาความสามารถในการตัดสินใจหากบุคคลมี
ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของวิทยาศาสตร์จะท า
ให้บุคคลสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนทั้งใน
การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต (กรมวิชาการ , 
2546) ซึ่งในระบบการศึกษาพบว่า ผลการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า
(สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2544)  และ ในปี 
2552 ประเทศไทยมีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ล าดับที่ 47-49 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมด 65 ประเทศ โดยมีคะแนน 425 คะแนน
จากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 500 คะแนน 
(สถาบันส่ ง เสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2553) 

ดังนั้น การส่งเสริมเรียนวิทยาศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี

และเริ่มต้นสนใจจากสิ่งต่างๆรอบตัวก่อนหาก
ผู้เรียนมีความสนใจในพ้ืนฐานของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแล้วจะช่วยพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ และความสามารถในการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ หากได้มีการใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการส่งเสริม
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
การพัฒนาการทางเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดี
ที่สุด(พิมพันธ์  เดชะคุปต์, 2545; ณัฐกร  สงคราม, 
2554)   
 จากหลักการและการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้นผู้ วิจัยจึงได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียดังกล่าวโดยเชื่อว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่สร้างนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักกับบรรยากาศ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องรู้จักกับบรรยากาศ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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3. เพ่ือวัดเจตคติของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เกรดต่ า
กว่า 3 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการ
จับสลากเลือกห้องเรียนโดยการจับฉลากจาก
ทั้งหมด 11 ห้อง แล้วดูขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
เกณฑ์ว่าเพียงพอหรือไม่หากไม่พอตามที่ก าหนด จะ
ท าการจับฉลากสุ่มเพ่ิมอีกเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด  ผู้วิจัยได้ท าการจับฉลากได้ห้องเรียน
ที่ 9 และมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 41 คน   

เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบ 
การวิจัยครั้งนี้  แบ่งเป็น  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
รู้จักกับบรรยากาศ มีผลการประเมินคุณภาพด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.82  ผล
การประเมินคุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 ผลการประเมินคุณภาพด้าน
การวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.57 และมีประสิทธิภาพของบทเรียน 
เท่ากับ77.07/75.50  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องรู้จักกับบรรยากาศส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ
ได้ค่าความยากง่ายเฉลี่ย 0.58 ค่าอ านาจจ าแนก

เฉลี่ย 0.39 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  0.77  

3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน มีค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟุาของครอนบาซ 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.72  ( n = 50) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเตรียมสถานที่และเครื่องมือใน 
การทดลอง โดยสถานที่ที่ ใช้ ในการทดลองคือ 

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาประสานงานกับอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับ

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือเตรียมสถานที่เครื่องมือ

และอุปกรณ์ท่ีใช้กับการทดลอง 

2. ผู้วิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการ 
จัดการเรียนรู้และเก็บข้อมูลให้นักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน  41 คนทราบ ให้กลุ่มตัวอย่างนั่ง
ประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหูฟังคนละ 1 ชุด  

3. ผู้วิจัยอธิบายวิธีการใช้บทเรียนและให้ 
กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รู้จัก
กับบรรยากาศ จ านวน  20 ข้อ ใช้เวลา  20 นาที  

4. ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาหน่วยการเรียนรู้ 
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เมื่อจบการ

เรียนรู้แต่ละหน่วยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกหัด
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ท้ายหน่วยการเรียนรู้จนครบ 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้

เวลา 90 นาท ี  

5. หลังเสร็จสิ้นการการเรียนการสอนท า 
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 

ข้อ ใช้เวลา  20 นาทีและแบบวัดเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์ รวมใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 

1 สัปดาห์ 

6.   น าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ 

ประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิติ 
    
ผลการศึกษา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  
รู้จักกับบรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  77.05/75.50 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องรู้จักกับ

บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด 

3.  เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
อยู่ในระดับดีมาก 
   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  

รู้จักกับบรรยากาศ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องรู้จัก
กับบรรยากาศ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 77.05/75.50 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพตั้งไว้ที่ระดับ 75/75    
ผลการวิจัยดังกล่าว อภิปรายได้ว่ า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักกับบรรยากาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีการพัฒนา
บทเรียนมาเป็นระบบโดยในด้านเทคนิค   ผู้วิจัยได้
มีการน าเสนอด้วยภาพที่เคลื่อนไหวเสียงบรรยาย  
รูปภาพ  ข้อความ  ภาพกราฟิกและแอนิเมชัน ใน
การน าเสนอ   ในด้านเนื้อหา ผู้ วิจัยได้ศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาของรายวิชา วิเคราะห์
เนื้อหา แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยในการน าเสนอ 
เ นื้ อ ห า มี ค ว า มส อดค ล้ อ ง กั บ ร ะดั บ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน และในด้านการวัด
ประเมินผล ผู้วิจัยได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ มีแบบฝึกหัดอย่าง
พอเพียงมีการวัดผลและแสดงผลการปูอนกลับให้
ผู้เรียนได้ทราบและให้มีการประเมินผลการเรียนขั้น
สุดท้าย จากลักษณะดังกล่าว จึงเป็นลักษณะของ
บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของการสอน เพ่ือให้
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ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตลอดจนทัศนะคติตามที่
ผู้สอนก าหนด โดยผู้เรียนสามารถประเมินผลได้ว่า
บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อหรือไม่ การมีความ
เหมาะสมกับลักษณะผู้เรียนที่ต้องสอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนไม่ยากไม่ง่าย
จนเกินไป การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากที่สุด 
(ณัฐกร สงคราม, 2554) ดังจะเห็นได้จากการศึกษา
ของสุรภี  เทพานวล (2550:บทคัดย่อ) ที่พบว่า การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ดี เกิดจาก
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เนื้อหา มี
ความสอดคล้องกับทฤษฏีความต่างระหว่างบุคคล 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพอใจในบทเรียนและไม่
เกิดความรู้สึกกดดันและท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในเนื้อหาน าไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีระ
สิทธิภาพได้  และในการศึกษาของชงโค  บัวระพันธ์ 
(2550: บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องชีวิตสัตว์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  ซึ่ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องชีวิตสัตว์ที่
พัฒนาขึ้นมีการน าเสนอเนื้อหาประกอบภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียงพร้อมแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยผู้วิจัยได้มีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวาง
แผนการด า เนินการสร้ า งการน า เทคโนโลยี
มัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพ่ือสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน
และใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อน าเสนอเนื้อหาเป็นหลัก
ว่าบทเรียนช่วยให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมี
ประสิทธิภาพที่ระดับ 93.17 / 96.67 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องรู้จักกับ

บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องรู้จัก
กับบรรยากาศ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                  
ปีที่  1  พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สู งกว่ าคะแนนก่อนเรี ยนอย่ า ง                
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ก าหนดไว้ จากผลการวิจัยดังกล่าว
อภิปรายว่า การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เป็นการเรียน ที่มีการน าเสนอและการออกแบบสื่อ
ที่หลากหลายผสมผสานโดยบูรณาการสื่อต่างๆเข้า
ด้วยกัน ทั้งในรูปแบบ ข้อความ ภาพนิ่งกราฟิก การ
เคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์  สามารถน าเสนอเนื้อหา
ได้ลึกซึ้งกว่าการสอนรูปแบบปกติ  เป็นการสร้าง
แรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ สามารถดึงดูด
และคงความสนใจของผู้เรียนท าให้เกิดความคงทน
ในการจดจ าเพราะรับรู้ได้จากหลายช่องทางทั้งภาพ
และเสียง ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ สามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ดี อธิบายสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่าย ขยายสิ่งที่
เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมทบทวนบทเรียนซ้ าได้
ตามความต้องการ  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เป็นสื่อที่มีการออกแบบการใช้งานที่ง่าย มีการ
โต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ผู้เรียนมีโอกาสเลือก 
ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจากการได้ข้อมูล
ปูอนกลับทันทีซึ่งเปรียบเสมือนการเรียนรู้จาก
ครูผู้สอนเอง  ท าให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนได้
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ทันที  เป็นการท้าทายและเสริมแรงให้อยากเรียน
ต่อ (ณัฐกร  สงคราม , 2554) ดังจะเห็นได้จาก
การศึกษาของนุสรา  หั ว ไผ่  (2552)  ที่ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ท างการ เ รี ยนและ เจตคติต่ อวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้ รั บการจัดการ เ รี ยนรู้ โ ดยใช้ คอมพิว เตอร์
มัลติมีเดียประกอบการบรรยายเรื่องระบบการย่อย
อาหาร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของ
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการบรรยายหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และการศึกษาของ กิตติศักดิ์  ณ พัทลุง (2546: 
บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องการผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  สอดคล้องกับการศึกษาของ กิจทวีสิน  
วิชัยดิษฐ (2551) ที่ศึกษาการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนภาษาไทยเบื้ องต้นเ พ่ือการสื่ อสารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง                  
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

3. การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักกับบรรยากาศ 

พบ ว่ า นั ก เ รี ย น  มี เ จ ตค ติ ต่ อ ก า ร เ รี ย น วิ ช า

วิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก  

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการเรียนพบว่า                

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.68 (S.D= 0.84)                

ซึ่ ง แสดง ให้ เห็ น ว่ านั ก เ รี ยนมี เ จตคติ ต่ อวิ ช า

วิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า การที่

นักเรียนได้รับการจัดการเรียนโดยใช้ บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการเรียน ท าให้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องรู้จักกับบรรยากาศเพ่ิมมาก

ขึ้น  นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีการสรุปเนื้อที่เรียน 

สามารถย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจตาม

ความต้องการของตนเองได้  นักเรียนเกิดความรู้สึก

ที่เร้า ให้เกิดการเรียนรู้กระตือรือร้นที่จะเรียน และ

เกิดความเพลิดเพลินในขณะที่ได้รับการจัดการเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการ

เรียน มีความพึงพอใจในขณะที่ เรียน ซึ่ ง เป็น

ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียที่ดี ที่จะช่วยให้

กระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน

เกิดความกระตือรือร้น และสร้างความรู้สึกใน

ทางบวกกับผู้ เรี ยน (ณัฐกร  สงคราม , 2554)  

นักเรียน เกิดความสนใจและเห็นคุณค่าในวิชา

วิทยาศาสตร์ จนท าให้เกิดความรู้สึกเชื่อ ยึดถือใน

คุณค่าของงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมบ่งชี้

เห็นถึงความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และสร้างให้
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เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริม

ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

กระทรวงศึกษาธิการ , 2555) ซึ่ง สอดคล้องกับ

การศึกษาของ นุสรา  หัวไผ่  (2552)  ที่ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการ

บรรยาย พบว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวภายหลังได้รับ

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ประกอบการบรรยายมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อ

วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ   เนื่องจากผู้เรียนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้

ในวิชาที่เรียนและรู้สึกเพลิดเพลิน และในการศึกษา

ของ กรกฎ  วงศ์ไชยเสรี (2550: บทคัดย่อ) พบว่า

การใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนท าให้ผู้เรียน

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์เนื่องจากมีการ

เรียนรู้จากภาพเคลื่อนไหว มีอิสระในการเรียน 

สามารถเลือกเรียนในเนื้อหาที่ตนเองสนใจ 

  

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่าการ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ 

สูงขึ้น ผู้สอนควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีของผู้เรียน ที่จะช่วยส่งเสริมความสนใจ
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไปได้ 

2. การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการ 
เรียนรู้ที่ดี ผู้สอนควรมีการจัดบทเรียนที่เหมาะสม 

กับผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหาที่ควรสอดคล้องกับระดับ
ความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนมีการ
ประเมินผลการเรียนอย่าง เหมาะสมเลือกใช้
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้มากท่ีสุด 

3. ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
เรื่องรู้จักกับบรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์                 
ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองหาค่าประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องรู้จักกับ
บรรยากาศ กับกลุ่ มนั ก เ รี ยนกลุ่ ม อ่ืน เ พ่ือใช้
ผลการวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น 

4. ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดียกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ

และ ในกลุ่ ม ส า ร ะ วิ ช า อ่ื นๆ เ ช่ น  ภ าษา ไทย 

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

5. ควรมีการน าเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดียไปใช้ในการศึกษาวิจัยในลักษณะต่างๆ 

เ ช่ น ก า ร เ ป รี ย บ เที ยบสื่ อ ร ะหว่ า ง บท เ รี ย น

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับสื่อการสอนอ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือสร้าง

ของเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนเรื่อง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อน
เรียน ด้ วยเกมคอมพิวเตอร์  3 )  เ พ่ือหาดัชนี
ประสิทธิผลของเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอน และ 4)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราช
กัญญาราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบไปด้วย  1) เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 2) 
แบบประ เมินคุณภาพเกมคอมพิว เตอร์ โ ดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค 3) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า  1) เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การ เรี ยนการสอน เรื่ อ ง  ส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ 87.27/81.30  สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ร ะ ดั บ  . 0 5   3 )  ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง เ ก ม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน มีค่าเท่ากับ 
0.6007 และ4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
ค าส าคัญ : เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน,  
                  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
The purposes of this research were:  

(1) to create the instructional computer 
game on computer component for 
Matthayomsuksa 1 students according to 
the intended 80/80 criteria 
 (2) to compare the learning achievement 
test scores with pre-test scores after 
learning through instructional computer 
game on computer component, (3) to 
study the effectiveness index of 
instructional computer game and (4) to 
study the satisfaction of the students 
toward computer game. 
 The sample group was 30 
Matthayomsuksa 1 students of Ubonrat- 
tanaratchakanya Ratchawittayalai School in 
the second semester of the academic year 
2012 selected by cluster sampling. The 
research instruments consisted of the 
construction of instructional computer 
game on computer component, a quality 
evaluation form on computer game by the 
experts with repenting on content and 
technique. an achievement test, a 
questionnaire on the satisfaction measuring  
students toward construction of 
instructional computer game. The statistics 

used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and  t-test.   
 The results were : (1) the efficiency 
of instructional computer game on 
computer component was at 87.27/81.30 
which was higher than intended criteria, (2) 
the average learning achievement scores of 
students after learning from instructional 
computer game was significantly  higher 
than average pre-test scores at .05 level, 
(3) the effectiveness  index of instructional 
computer game was at 0.6007, and (4) the 
satisfaction of the students toward 
instructional computer game was at the 
highest level. 
 
Keyword : Instructional Computer Game,  
Computer Component 
 

บทน า 
 เทคโนโลยีหนึ่งถูกน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะน าไปใช้สร้าง
เป็นบทเรียนในเนื้อหาวิชาในรูปแบบเป็นสื่อการ
เรียนการสอนมากข้ึนนั่นคือเกมการสอน 

   ประพัฒน์ ลักษณะพิสุทธิ์  (2530) ได้
กล่าวถึงลักษณะร่วมที่เหมือนกันหรือคล้ายกันของ
เกมว่า 

 1.  เกมมีจุดหมาย หรือวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุนี้จะแตกต่างกันในแต่ละเกมจะ
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เห็นได้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต่างกัน เกมที่ใช้ก็
แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นในการเลือกใช้และพัฒนา
เกมในอนาคตเราจึงควรค านึงถึงจุดประสงค์การ
เรียนรู้ควบคู่ไปกับรูปแบบเกมที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้
เรียนรู้สึกสนุกไปพร้อมกับการเกิดการเรียนรู้ได้จริง  

 2. จุดมุ่งหมาย คือการท้าทาย การท้าทาย
อาจจะหมายถึง การก าหนดระยะเวลาให้ท าให้
โอกาสลองท าดู ก าหนดหน้าที่ให้ท า จุดมุ่งหมายใน
ที่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ทุกคนจะต้องท าเหมือนๆกัน 

 3. เกมมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการ
เริ่มต้นของเกมจะมีสัญญาณ และก่อนสัญญาณจะ
ให้ข้อแนะน าในการด าเนินการเล่นต่อไป 

 4. เกมมีบริเวณและขอบเขตก าหนดการ
เล่นเกมต้องอาศัยบริเวณที่ว่างและการก าหนด
ขอบเขตการจัดเกมจะต้องค านึงถึงบริเวณขอบเขต
ดังกล่าว 

 5. เกมมีกฎกติกา กฎกติกาของเกมจะช่วย
ให้ผู้ เล่นรู้ถึงวิธี เล่น การมีเสรีภาพ และการถูก
ควบคุมในการเล่น 

  6. เกมให้โอกาสแก่สมาชิกทุกคน ทุกคนได้
เล่นร่วมกัน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเกมการสอน
สามารถน ามาเร้าความสนใจในการเรียนและส่งผล
ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นได้หากมีการ
เลือกใช้และพัฒนาเกมที่ค านึงถึงจุดประสงค์การ
เรียนรู้ควบคู่ไปกับรูปแบบเกมที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้
เรียนรู้สึกสนุกไปพร้อมกับการเกิดการเรียนรู้ได้จริง 

คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิด
ประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือน ามาเสริมความสามารถของ

มนุษย์ในด้านการับรู้  การจ า การค านวณ การ
เปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก ดังนั้น
คอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ให้สามารถท างานเป็นระบบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ 

การสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ซึ่งตามแบบเรียน
ปกติ มีปัญหาเรื่องเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้อง
กับอุปกรณ์ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันท าให้นักเรียนน า
ความรู้ไปใช้ได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งยังมีปัญหาขาดแคลน
คอมพิวเตอร์ในการสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งไม่สามารถ
น าคอมพิวเตอร์ที่ มี ราคาแพงมาทดลองถอด
ประกอบในการปฏิบัติ เพราะอาจท าให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจการท างานและมองไม่
เห็นชิ้นส่วนภายใน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้ เรียนควร
เรียนรู้  แต่ก็ถูกข้ามไป เพราะข้อจ ากัดทางด้าน
อุปกรณ์  บางครั้ งครูผู้ สอนแสดงชิ้นส่ วนของ
คอมพิวเตอร์อยู่หน้าห้องท าให้นักเรียนมองไม่เห็น
ชัดเจน และผู้เรียนก็ไม่กล้าซักถามครูผู้สอน เป็นต้น 

 ผู้ วิ จัย ในฐานะที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น จึงได้สนใจที่จะศึกษาวิธีการสอนเรื่อง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดความประทับใจ จดจ าสิ่งที่ได้เรียนมารวดเร็ว
แล ะสื่ อ ค ว ามหมาย ได้ ถู ก ต้ อ ง  โ ด ยกา ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอนให้สนุกสนาน คือการใช้
เกม การใช้เกมในการสอน จึงนับเป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งที่เร้าความสนใจและสนุกสนานให้แก่นักเรียน  
ไม่เกิดความเบื่อหน่าย สามารถจูงใจให้นักเรียนได้
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เรียนรู้ด้วยความสนใจ โดยที่ครูไม่ต้องบังคับและ
นักเรียนก็ได้ความรู้โดย   ไม่รู้สึกตัว 

ผู้วิจัยจึงได้ สร้างเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบล
รัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือสร้างเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอนเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการเรียน ด้วยเกมคอมพิวเตอร์
เ พ่ือการเรียนการสอนเรื่อง ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัต
นราชกัญญาราชวิทยาลัย กับคะแนนสอบก่อนเรียน 

3.  เ พ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเกม
ค อม พิ ว เ ต อ ร์ เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เ รื่ อ ง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย    

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอนเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย 

 
 
 

วิธีการศึกษา 
ประชากรและตัวอย่าง  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียน
อุบลรั ตนร าชกัญญาราชวิทยาลั ย  จั งหวั ด 
นครนายก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) ด้วย
การจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องได้มีการจัดแบบคละผสม
ระหว่างเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  
 2.แบบประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนการสอน เรื่อง ส่วน ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิค 
 3.แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย เป็นแบบเลือกตอบ (multiple 
choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 4.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอ

ใช้กลุ่มตัวอย่าง  เก็บรวบรวมข้อมู ล รวมถึง
ทรัพยากรบางส่วนในการทดลองจากภาควิชา
เ ทค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ กษ า  ค ณะศึ ก ษาศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือเสนอขอความ
อนุ เคราะห์ ในการทดลองใช้ ในงานวิ จั ยต่ อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย จังหวัดนครนายก ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 
 2.  เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง สถานที่ที่ท าการทดลอง คือ ห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 อาคารแก้วกิตติ โรงเรียน
อุบลรั ตนร าชกัญญาราชวิทยาลั ย  จั งหวั ด
นครนายก   
 3 .   ชี้ แ จ ง ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งท ร าบถึ ง
วัตถุประสงค์ของเรียน เรื่องส่วนประกอบ ของ
คอมพิวเตอร์ อธิบายการท าข้อสอบวัดความรู้ก่อน
เรียนให้ทราบ   
 4.  กลุ่มตัวอย่างท าข้อสอบวัดความรู้ก่อน
เรียนได้เพียงหนึ่งครั้งตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้  
 5.  หลังจากการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน
แล้ว 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการจัดการเรียน
การสอนด้วย เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอน เรื่องส่วนประกอบ ของคอมพิวเตอร์ โดย
อธิบายวิธีการเรียน การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดย
รูปแบบของเกมคือ ให้นักเรียนอ่านศึกษาเนื้อหา 
เกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลังจาก

ศึกษาเสร็จจะเข้าเล่นเกม เพ่ือเป็นการเก็บคะแนน
ระหว่าเรียน 
 6.  ด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้เกม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้
เตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอน ไว้ให้นักเรียนจ านวน 30 ชุด โดยใช้
เวลา 90 นาที 
 7.  กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน เรื่ องส่ วนประกอบ ของ
คอมพิวเตอร์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
จ านวน 10 ข้อ  
 8.  หลังจากทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว  
1 สัปดาห์  ผู้ วิ จัย ให้กลุ่ มตั วอย่ างท าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ น าข้อมูล
ที่ได้จากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิเคราะห์หาค่าสถิติเพ่ือหาข้อสรุปผลการศึกษา  
 9.  ผู้วิจัยน าข้อสอบมาตรวจให้คะแนน 
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัย 

1.  เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราช
กัญญาราชวิทยาลัย  มีประสิทธิภาพ 87.27/81.30  
สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 
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2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราช
กัญญาราชวิทยาลัย  สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ดัชนีประสิทธิผลของเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรี ยนการสอน เรื่ อง  ส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย มีค่า
เท่ากับ 0.60 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกม
คอมพิ ว เตอร์ เ พ่ื อการ เ รี ยนการสอน เ รื่ อ ง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ข้อวิจารณ์งานวิจัย 

1 .   ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ก ม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน เรื่อง ส่วน 
ประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิ ท ย าลั ย  มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  87 . 2 7 / 81 . 3 0  
สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80  

จากการทดลองหาประสิทธิภาพของเกม
คอม พิว เตอร์ เ พ่ื อการ เ รี ยนการสอน  เ รื่ อ ง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลั ย  ครั้ ง ที่  1  ขั้ นทดลองรายบุ คคลมี

ประสิทธิภาพ 72.67/71.65 ครั้งที่ 2 ขั้นทดลอง
กลุ่มเล็ก มีประสิทธิภาพ 78.88/76.10 และครั้งที่ 
3  ขั้ น ท ด ล อ ง ภ า ค ส น า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
87.27/81.30  จะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งค่าร้อยละ
ของคะแนนจะสูงขึ้น เป็นเพราะว่าเมื่อท าการ
ทดลองในแต่ละครั้งท าให้ทราบถึงปัญหา จุดเด่น
ของเกมที่มีการใช้รูปแบบเกมที่น่าสนใจ มีการแบ่ง
หน่วยการเรียนรู้ออกเป็นด่านนักเรียนจะต้องอ่าน
และศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ หลังจากนั้นนักเรียน
จะต้องเล่นเกมเพ่ือให้ผ่าน ถือเป็นการแข่งขัน 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และ
ได้น าจุดบกพร่องของเกมมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกม
ประกอบบทเรียนมีความสมบูรณ์และน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน ยังมีการตั้งกฎิกาการเล่นเกมท่ีไม่ง่ายหรือ
ยากเกินไป มีการก าหนดเวลาในการเล่นเกม
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการแข่งขันกับเวลา มีการ
รายงานผลคะแนนในท้ายเกม ท าให้ เกิดแรง
กระตุ้นในการหาค าตอบและท าให้นักเรียนตั้งใจ
เรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถท าคะแนนได้มาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ นภพินธุ์  
อนันตศิริ (2530) ที่ว่า เกมคอมพิวเตอร์สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจสามารถทบทวนได้
ทุกเวลา ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลการวิจัยมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพักตร  นภา
กุล  (2553) ที่พบว่ า  ประสิทธิภาพของเก ม
การศึกษาแอนิเมชันที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเขาวงกต 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน เรื่ อง  ส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียนด้วยเกม
คอม พิว เตอร์ เ พ่ื อการ เ รี ยนการสอน  เ รื่ อ ง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ นี้ สามารถท าให้
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขี้น เนื่องจากการเล่นเกมนั้น
เป็นกิจกรรมที่ เร้าใจ ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน และมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร  โกศลปริญญา
นันท์ (2543) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมในการสรุปบทเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช้เกม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  4 . 61  เนื่ อ ง จากการ เ รี ยนด้ วย เกม
คอม พิว เตอร์ เ พ่ื อการ เ รี ยนการสอน  เ รื่ อ ง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสนุกสนานกับการ

เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
การเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ประกอบบทเรียน
ง่ายกว่าการเรียนด้วยวิธีอ่ืนๆ  มีเสียงดนตรีและ
เสียงประกอบท าให้เกมคอมพิวเตอร์ประกอบ
บทเรียนน่าสนใจ เกมคอมพิวเตอร์ประกอบ
บทเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะและ
ทบทวนเนื้อหาได้ดี นักเรียนชอบเรียนด้วยเกม
คอมพิวเตอร์ประกอบบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  

สุจินต์  เลี้ยงจรูญรัตน์ (2521) ที่กล่าวว่า 
ก า ร เ ล่ น เ ก ม เ ป็ น วิ ธี ก า ร ห นึ่ ง ที่ จ ะ ช่ ว ย ล ด
ความเครียด การน าเกมมาใช้ในการเรียนการสอน
จึงเป็นการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินผู้เรียน 
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ได้ด ี

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่าการเรียนด้วยเกม
คอม พิว เ ตอร์ เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย นก า รสอน  เ รื่ อ ง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนได้ และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการสร้างเกมและน าเกมมาใช้เพ่ือการ
สอน โดยควรเลือกเกมให้ เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน และสอดคล้องกับเนื้อหา
ของบทเรียน  
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 2.  การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น มีลักษณะการเรียนที่
นักเรียนต้องอ่านศึกษาเนื้อหาก่อนแล้วค่อยเข้าไป
เล่นเกมเพ่ือเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน ดังนั้น
การที่จะใช้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน
ต้องอาศัยความพร้อมของนักเรียนและสื่อ อุปกรณ์
ของสถานศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และความ
พร้อมในเรื่องของทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของนักเรียน  
 3.  บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องชี้แจง
ให้ผู้ เรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้  คอย
กระตุ้นและแนะน าแนวทางในการใช้เกม เพราะ
นักเรียนอาจมีความสนใจอยากเล่นเกมมากกว่าการ
เรียนรู้ เนื้อหา ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ผู้สอน
จะต้องมีการก าหนดกฎการเล่นเกมและคอยควบคุม
การใช้เกมเพ่ือการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาใน
การเรียน 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ์

Computer-assisted  Instruction  Online  on  Application  of  Single  Variable  
Linear  Equations  for  Mathayomsuksa  2  Students   

in  Sacred  Hart  Convent  School 
 

ศักดิ์ชัย  น้อยช่ืน1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง  การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนน
สอบก่ อน เ รี ยนจากกา ร เ รี ย นด้ ว ยบท เ รี ย น
คอมพิว เตอร์ช่ วยสอนออนไลน์   ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 เป็นนักเรียนแผน Intensive  
program จ านวน 30 คน และนักเรียนแผนสามัญ
จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพสื่อ

และแบบทดสอบความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
t-test  

ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพ 83.90/81.56 สอดคล้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ สูงกว่าคะแนนสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดั ชนีประสิ ทธิ ผ ลของบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ 
ช่วยสอนออนไลน์ มีค่าเท่ากับ .70 แสดงว่าบทเรียน
สามารถท าให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
ออนไลน์,การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว   

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
 The purposes of this research were 
to construction and find out and the quality 
and efficiency on computer – assisted 
instruction online on Application of Single 
Variable Linear Equations for Matthayomsuksa 
2 students, Sacred Heart Convent School at 
80/80 criteria; to compare learning 
achievement test score with the pre – test 
score by learning through computer – 
assisted instruction online; to study the 
effectiveness index of computer–assisted 
instruction online, and to study students’ 
satisfaction toward computer – assisted 
instruction online. 
                The sample was 60 
Matthayomsuksa 2 students, Sacred Heart 
Convent School in second semester of 2012 
academic year. They were divided into two 
groups, intensive program and general 
education program, 30 each by cluster 
sampling. Research instruments were 
computer–assisted instruction online, learning 
achievement test, media quality evaluation 
form and students’ satisfaction questionnaire. 
Data were analyzed by using percentage, 
mean, standard–deviation and t– test.  

The result found that computer – 
assisted instruction online on application of 

single  variable linear equations was very 
good quality and the efficiency was 
83.90/81.56 according to the intended 
criteria. The learning achievement test 
score after learning through computer – 
assisted instruction online was significantly 
higher than pre–test score  at .05 level. 
The effectiveness index of computer – 
assisted instruction online was .70 that 
mean the students has progress in learning 
at 70 percentage. And the students’ 
satisfaction toward computer– assisted 
instruction online was at the highest level. 
 
Keyword : Computer – assisted   Instruction  
Online,  single  variable linear  equation   
  

บทน า 
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  

พุทธศักราช  2544  ได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เปูนการศึกษาเพ่ือปวงชน  ที่เปิด
โอกาสให้เยาวชนทุกคน  ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้
เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ที่พอเพียง  และสามารถน าความรู้
ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้สิ่ งต่างๆ  และเป็น พ้ืนฐานส าหรับ
การศึ กษาต่ อ     โ ดยจั ดสว าระการ เ รี ยนรู้
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คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนทุกคนทุกช่วงชั้น                
(กรมวิชาการ,2545,หน้า2) 
  ประเทศชั้นน าของโลกให้ความส าคัญต่อ
คณิตศาสตร์อย่างมาก บางประเทศพัฒนาเด็กจน
สามารถมีเด็กเก่งคณิตศาสตร์ได้ถึงร้อยละ 40 เช่น
สิงคโปร์ ไต้หวัน บางประเทศถ้าเห็นว่าคณิตศาสตร์
ของประเทศตนแย่ลงเพียงเล็กน้อยก็จะทุ่มเทให้
ความส าคัญเช่นสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศเรามีคน
เก่งคณิตศาสตร์ตามธรรมชาติปริมาณไม่เกินร้อยละ
3 โดยที่ความเก่งนั้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศเรายัง
อยู่ในอันดับท้าย ๆ เราให้ความส าคัญในด้านนี้น้อย
เกินไป ประเทศเรามีนักคณิตศาสตร์ประมาณ 30 
คน มีคนเล่าว่าเวียตนามมีถึง 600 คน ปัจจุบันเรา
ต้องจ้างศาตราจารย์ทางคณิตศาสตร์ชาวเวียตนาม
มาสอนในมหาวิทยาลัย  (ผศ.ดร.สมวงษ์ แปลง
ประสพโชค) 
 วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ มีลั กษณะ
เนื้อหาวิชาเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม  จึงท าให้
ยากแก่การเรียนรู้ที่จะท าให้เกิดความเข้า ใจใน
เนื้อหา  และปัญหาที่ครูผู้สอนมักจะพบเป็นประจ า
คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้นักเรียน
เรียนรู้ได้แตกต่างกัน  รวมถึงปัญหาการขาดแคลน
สื่อ  อุปกรณ์ที่ เหมาะสมในการเรียนการสอน  
ผู้สอนจะต้องมีความยืดหยุ่นในการสอน  และเลือก
วิ ธี ก า ร ส อนที่ ห ล า กห ล า ย ให้ เ ห ม า ะสม กั บ
ความสามารถของนักเรียน  ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมให้มาก  เมื่อนักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็จะมีผลท าให้นักเรียน

มีความคงทนในการเรียนรู้หรือจดจ าสิ่งที่ได้เรียนไป
แล้วได้นาน (เยาวลักษณ์  วงศ์พิมพ์,2545, หน้า 1)  
และในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แต่เดิมจะ
เป็นลักษณะของการที่ผู้สอนอธิบายแล้วให้ผู้เรียน
ท าแบบฝึกหัดให้มากที่สุดเพ่ือฝึกฝนให้เข้าใจยิ่งขึ้น  
แต่ความเปูนจริงแล้วผู้เรียนอาจไม่เข้าใจตามที่ครู
สอนเหมือนกันหมดทุกคน  เนื่องจากความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้ เรียน  การให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดปราศจากความเข้าใจจะท าให
ห้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายได้  ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอน  โดยผู้สอนจะเป็นผู้แนะน าให้ผู้เรียนได้รู้จัก
แสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  รู้ จักสังเกต  
แ ล ะส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง  ซึ่ ง น อก จ า ก
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแล้ว  ผู้สอนยังต้องน า
เทคโนโลยีสื่อการสอนสมัยใหม่และไอซีที  มาช่วย
เป็นสื่อการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  (กิดานันท์                   
มลิทอง, 2548, หน้า 262 – 263 ) เปูาหมายสูงสุด
ของการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน       และการน าไปใช้เป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ   หลายคนอาจสงสัยว่า ไม่
เห็นต้องเรียนคณิตศาสตร์มากนัก บวก ลบ คูณหาร
จ านวนเราก็มีเครื่องคิดเลขใช้แล้ว นับว่าเป็นความ
เข้าใจผิด คณิตศาสตร์มิใช่เพียงต้องให้คิดค านวณ
เกี่ยวกับตัวเลขเท่านั้น  ในโลกยุคปัจจุบันเมื่อเรา
เรียนคณิตศาสตร์เราควรได้คุณสมบัติต่อไปนี้จาก
การเรียน 
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           1.  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส า ร ว จ  
           2.  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค า ด เ ด า  
           3.  คว ามสามา รถ ในกา ร ให้ เ หตุ ผ ล 
           4.  ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาที่ ไม่ เคยพบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      คุ ณ ส ม บั ติ นี้ เ รี ย ก ว่ า ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คณิตศาสตร์ ( mathematical power ) ไม่ว่า
เราจะมีอาชีพอะไรถ้าเรามีคุณสมบัตินี้ เรียกได้ว่า
เป็นคนที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์ มีหลายสาเหตุ
ที่หลายคนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์  บางคนไม่ชอบ
เพราะไม่ถนัด และยากเกินไป ไม่ชอบคิด พวกนี้ไม่
ค่อยจะประสบผลส าเร็จในการท าแบบฝึกหัด  มัก
ท าไม่ได้หรือท าผิดบ่อย ๆ จึงท้อแท้ เบื่อหน่าย และ
เกลียดในที่สุด  บางคนไม่ชอบเพราะครูสอนไม่
เข้าใจ สอนไม่สนุก ทางแก้อยู่ที่ครูจะต้องส ารวจว่า
เด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะอะไร ครูต้องปรับปรุง
การสอนท าเรื่องยากให้เป็นของง่าย  
ท า เรื่ องน่ า เบื่ อหน่ ายให้ เป็น เรื่ องสนุกสนาน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับคะแนนสอบก่อนเรียนจากการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง  การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์   
 3.  เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง 
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ 

 
วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555  
นักเรียนแผน Intensive  program (IP) จ านวน  1  
ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  30  คน  และนักเรียน
แผนสามัญ จ านวน  1  ห้องเรียนจ านวนนักเรียน  
30  ค น   โ ด ย ก า ร สุ่ ม แ บ บ ก ลุ่ ม  (Cluster  
sampling)   รวม  60  คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์ 
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          2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
          3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่ วยสอน  ส าหรั บผู้ เ ชี่ ยวชาญ 
          4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จัดเตรียมเครื่องมือ ได้แก่ ติดต่อผู้ดูแล  
Server ของโรงเรียน ส าหรับการจัดเก็บไฟล์
โปรแกรมและฐานข้อมูลต่างๆ ท าการตรวจสอบ
ระบบเสียง เตรียมหูฟัง เริ่มจัดท าตั้งแต่วันที่  4 
กุมภาพันธ์ 2556 โดยสถานที่ที่ใช้ในการทดลองก็
คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ 

2. ให้กลุ่มตัวอย่าง เรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมการเรียน เพ่ือให้ผลการวิจัยมี
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยระหว่างการเรียน
จะมีแบบฝึกหัดให้ท าเป็นระยะๆ และมีการเก็บ
คะแนนไว้ฐานข้อมูลเป็นคะแนนแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียน  ผู้วิจัยแบ่งวิธีการทดลองออกเป็น 7 คาบ
เรียน ได้แก่ 
  คาบเรียนที่ 1  
 1.  ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้
บทเรียนให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบ 

2.  ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนในบทเรียน  ตอน
ที่ 1  จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  

3. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ 

คาบเรียนที่ 2  
 1.  ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนในบทเรียน  ตอน
ที่ 1  อีกครั้ง  เพ่ือเป็นการทบทวน  และเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากคาบเรียนที่แล้ว  

2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ ตอนที่ 
1 ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เพ่ือให้
ได้รหัสผ่านเข้าบทเรียนในตอนที่ 2 

3.  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในตอนที่ 1 ให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  จ านวน  10  
ข้อ 

คาบเรียนที่ 3  
1.  ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนในบทเรียน  ตอน

ที่ 2  โดยใส่รหัสผ่านที่ได้จากบทเรียน ตอนที่ 1 
2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกหัดระหว่าง

เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ 

คาบเรียนที่ 4  
 1.  ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนในบทเรียน  ตอน
ที่ 2  อีกครั้ง  เพ่ือเป็นการทบทวน  และเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากคาบเรียนที่แล้ว  

2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ ตอนที่ 
2 ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เพ่ือให้
ได้รหัสผ่านเข้าบทเรียนในตอนที่ 3 
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3.  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในตอนที่ 2 ให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  จ านวน  10  
ข้อ 

คาบเรียนที่ 5  
1.  ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนในบทเรียน  ตอน

ที่ 3  โดยใส่รหัสผ่านที่ได้จากบทเรียน ตอนที่ 2 
2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกหัดระหว่าง

เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ 

คาบเรียนที่ 6  
 1.  ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนในบทเรียน  ตอน
ที่ 3  อีกครั้ง  เพ่ือเป็นการทบทวน  และเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากคาบเรียนที่แล้ว  

2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ ตอนที่ 
3 ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เพ่ือให้
ได้รหัสผ่านเข้าแบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลัง
เรียน ที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ 

4.  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในตอนที่ 3 ให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  จ านวน  10  
ข้อ 

คาบเรียนที่ 7  
   เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน   ให้กลุ่มตัวอย่าง
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทันที
หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ ครบทั้ง 3 ตอน ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ ในเวลา  60 นาที 

และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่ อ
บทเรียนคอมพวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 

3. น าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปตรวจให้คะแนน ข้อที่
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0  คะแนน 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
โดยสถิติค่า t-test  
            4. น าคะแนนจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ค านวณหาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 
 
ผลการศึกษา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X  
= 4.80) และมีประสิทธิภาพ  83.90/81.56  ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง  
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  มีค่าเท่ากับ  .70 
ซึ่งแสดงว่าบทเรียนสามารถท าให้ผู้เรียนหลังจาก
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่
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ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 70 

4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์   เรื่อง การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด ( X =4.31)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์   
กับผู้ เรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้คะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.90 และคะแนน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.56  
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  ปิยะพรรณ  สกุลซ้ง  (2549)  ได้
ท าการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
เรื่อง  ความเท่ากันทุกประการ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่าง
การเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายกับการเรียน
ตามปกติ  พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  82.53/80.90  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่คาดหวังไว้  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  สิริพร  บุญพา  (2547) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ยสอน
ออนไลน์บนเครือข่ายอินเติร์เน็ต  วิชาหลักการ
เขียนโปรแกรม  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของ

บทเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  86.30/85.28  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน
เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  เรื่อง  การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  
พบว่าผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05 มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อน
เรียนเท่ากับ 10.62 และคะแนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเท่ากับ  25.05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น  มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น  3  ตอน  
โดยแต่ละตอนของบทเรียน  ประกอบด้วย ตัวอย่าง  
แบบฝึกหัดที่หลากหลาย  แบบทดสอบระหว่าง
เรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้  มีการ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยภาพ  และเสียง
บรรยายประกอบ  พร้อมทั้งมีการเสริมแรงผู้เรียน
ด้วยการแสดงผลย้อนกลับโดยทันที  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  นันทิญา  ฟองมี,  พิมพ์วรัญช์  
น้อยพิทักษ์,  สาหร่าย  ศิริลา  พว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2   มีค่าเท่ากับ 0.70   หมายความ
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ว่า  หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้นแล้ ว   ผู้ เรี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ  
70  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พัชรินทร์  แสน
วิเศษ (2554)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนา
บทเรียนบนเว็บเรื่อง เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บมีค่า
เท่ากับ 0.61677  แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  61.68 

4. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่ งสอดคล้องกับเบญญาภา                       
ปัญญาเครือ  (2554)  ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์  เรื่องการใช้
โปรแกรมขายนอกสถานที่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของพนักงานขายบริษัทส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช จ ากัด  พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยมีการ
ล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากมีการอธิบายการใช้
งาน และการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ผู้วิจัยได้น าหลักการของ มัลติมีเดีย ซึ่ง มีทั้ง 
ข้อความ รูปภาพ เสียงบรรยาย ท าให้เกิดแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียน เกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ และสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจการแก้สมการ
มากยิ่ งขึ้น   และสามารถทบทวนบทเรียนได้
ตลอดเวลา 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
            1. จากผลการวิจัยในส่วนของการพัฒนา
บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น อ อ น ไ ล น์                       
ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ อยู่ในระดับ ดีมาก 
แสดงให้ เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นและคะแนนที่ออกมาก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า
ของสถานศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนควรให้การ
สนับสนุน เรื่ องการ เรี ยนการสอนด้ วยระบบ
อิเล็กทรกนิก  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีช่องทางในการ
เรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่างจากเรียนปกติ  และ
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน  ช่วยให้ผู้เรียนมี 
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน  ควรมีการแสดงคะแนนเปรียบเทียบให้
ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับพัฒนาการของตัวเอง  ซึ่งจะท า
ให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการท า
กิจกรรม  แบบฝึกหัดในบทเรียน  และในส่วนของ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนแต่ละตอนควรเก็บเป็น
คะแนนสะสมเมื่อผู้เรียนเรียนครบทุกตอนแล้วแสดง
คะแนนระหว่างเรียนหรือแบบฝึกหัดรวมให้ผู้เรียน
ได้รู้ด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.2545. สาระ 

และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น   พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 54 4 .  
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การพัฒนาบทเรียนบทเรียนสื่อประสม เรื่อง “ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์”  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

 Development of Multimedia Courseware on “Systems of Human Body”  
for Prathomsuksa 6 Students of Anuban Prakhonchai School 

 
วณิชชา  แก้วเนตร1

บทคัดย่อ   
 วัตถุประสงค์ ของการวิ จั ยครั้ งนี้ เ พ่ื อ                     
1) พัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ   
ของร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เปรียบเทียบการกระจายของคะแนน
ก่อนและหลั ง เ รี ยนด้ วยบท เรี ยนสื่ อประสม                     
3) เปรียบเทียบความ ก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีสติปัญญา
แตกต่างกัน 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
สื่อประสม และ 5)  ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จ านวน 30 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จัย  คือ แบบประเมิน เครื่ องมือส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติ
ที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเ ฉลี่ย  ส่วน
เ บี่ ย ง เ บ น  ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ ค่ า ส ถิ ติ  F-test 
ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า  

1) บทเรียนสื่อประสมมีคุณภาพด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิคการผลิตอยู่ในระดับดี มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 81.78/81.44 2) การกระจายของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ ต่ ากว่าการกระจายของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนของนักเรียนที่มีสติปัญญาแตกต่างกันที่เรียน
ด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย มนุษย์ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 4) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม 
มีค่าเท่ากับ .61 จึงแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 61 และ  
5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
               The purposes of this study were 
1) to  develop multimedia courseware on 
“systems of Human Body” for 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Prathomsuksa 6 students with 80/80 
efficiency criterion; 2) to compare the 
dispersion between the pretest scores and 
the achievement scores after learning 
multimedia courseware; 3) to compare the 
progressive learning of prathomsuksa 6 
students who had the different 
intelligences; 4) to study the effectiveness 
index of the multimedia courseware and 5) 
to study the students satisfaction on mu 
ltimedia courseware. The sample group 
was 30 students in prathomsuksa 6 of 
Anuban Prakhonchai school. Research 
instruments were the quality evaluation 
form, the achievement test and the 
satisfaction questionnaires. Data were 
analyzed by a F-test statistic, percentage, 
mean, standard deviation. The results 
showed that 1) the multimedia courseware 
showed quality at a good level and the 
efficiency was at 81.78/81.44 criterion; 2) 
the dispersion of the achievement scores 
were lower than the pretest scores; 3) the 
achievement scores of students who had 
the different intelligences were higher than 
the pretest scores at.05 significant level; 
4) the effectiveness index of multimedia 
courseware was .61 that means learners 
could be improved the progressive higher 

learning for 61 percentage, and 5) the 
students’ satisfaction on multimedia 
courseware was high at a level. 
 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วน

หนึ่งของการจัดการศึกษายุคใหม่ ซึ่งได้ก าหนดให้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มี
ส า ร ะ ใน กา ร เ ต รี ย ม คว าม พร้ อม สู่ ก า ร เ ป็ น
สังคมสารสนเทศและสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือ
สารสนเทศต่อการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในทุกสถานที่และทุกเวลา ซึ่ ง สื่ อประสม
(Multimedia) เป็นสื่อสมัยใหม่ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ในจ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลาย ซึ่งได้
น าเอาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในวงการ ศึกษา สื่อมัลติมีเดีย
ได้ใช้คอมพิวเตอร์น าเอาข้อความ ภาพและเสียงใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในรูปข้อมูลมาแสดงผล
กลับเป็นข้อความ ภาพและเสียง ทางจอภาพและ
ล าโพงผสมผสานกัน รวมทั้งควบคุมการแสดงผล
ของสื่อเหล่านั้นด้วยโปรแกรม (Program) สั่งงาน
คอมพิวเตอร์ท าให้สื่อเหล่านั้นมีลักษณะพิเศษ
มากกว่าการใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ โดยในปัจจุบันได้มีการ
น าสื่อประสมมาใช้ในวงการศึกษา ซึ่งสื่อประสมเป็น
บทเรียนที่ท าการสอนเสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยอาศัยศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
มัลติมีเดียและการจัดการที่ได้วางระบบไว้ ซึ่งเป็น
การน าเอาสื่อการสอนหลายๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน
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อย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน โดยสื่อการสอนอย่าง
หนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะที่อีกอย่าง
หนึ่งใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอีก
อย่างหนึ่งใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ท าให้
ผู้ เ รี ยนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผั สที่
ผสมผสานกัน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ค้นพบวิธีการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้ด้วย
ตนเองมากขึ้น โดยเมื่อศึกษาสภาพการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า ผู้เรียนส่วน
ใหญ่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดความสนใจใน
การเรียน เพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อน 
ผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจรายละเอียดและการท างาน
ของระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  จึงท าให้สรุป
ใจความส าคัญจากเนื้อเรื่องไม่ถูกต้อง ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลการสอบ O – NET ช่วงชั้นที่ 2 
(ประถมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างตามเกณฑ์ท่ีสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด
นั้น ผลปรากฏว่าอยู่ ในเกณฑ์ต่ าเมื่อเทียบกับ
รายวิชาอ่ืนๆ อีกทั้งผู้เรียนยังขาดความเข้าใจถึงการ
น าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เหมาะสม จากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนา
บทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกาย
มนุษย์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ประกอบไปพร้อมกัน โดยการแสดงสิ่งที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนได้ดี ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา พร้อมทั้งสามารถ
น าผลการวิจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท า
บทเรียน สื่อประสมในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง 
ระบบ ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการกระจายของคะแนนก่อนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย มนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลประโคนชัย 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 
ระหว่างนักเรียนแต่ละกลุ่มที่มีสติปัญญาแตกต่างกัน 
4) เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อ
ประสม เรื่อง ระบบ ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ 5) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย หลังการเรียนด้วย
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บทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกาย
มนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) นักเรียนมีความ ก้าวหน้าทางการเรียน
เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น 2) ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับผู้ เรียนแต่ละกลุ่มที่มีความสามารถและ
สติปัญญาแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 3) ได้
แนวทางในการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมในเนื้อหา
อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต และ  
4) นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิต ประจ าวันได้ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จ านวน 225 คน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินเครื่องมือส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนสื่อประสม  

 
วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น เพ่ือแบ่งกลุ่ม

ผู้เรียนที่มีสติปัญญาแตกต่างกัน คือ กลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 10 คน จ านวน 
30 คน โดยการด าเนินการทดลองมีข้ันตอน ดังนี้ 
             1) เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ

ทดลอง โดยสถานที่ที่ ใช้ ในการทดลองคือห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 2) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียน ข้อควร
ปฏิบัติในการเรียน เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ
ตรงกัน จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีสติปัญญา
แตกต่างกัน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลางและกลุ่มอ่อน 3) ให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย มนุษย์ จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 
บันทึกผลคะแนนการทดสอบก่อนเร ียน เพ่ือใช้
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 4) ให้กลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของ 
ร่างกายมนุษย์ และท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เมื่อ
เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนทันทีหลังจากการเรียนครบทุกเรื่อง จ านวน 
30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที และตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน        สื่อประสม 5) 
น าคะแนนทดสอบก่อนเรียน และผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูก
ให้  
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน แล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  โดยใช้
ค่าสถิติ        F – test และ 6) น าคะแนนจาก
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แบบสอบถามความพึงพอใจ ค านวณหาค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื ่อได้ข้อมูลตามที ่ต้องการแล้ว ผู ้ว ิจ ัย
ด า เน ินการว ิเคราะห ์ข ้อม ูล โดยใช ้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์การกระจายของคะแนนก่อน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบ
ต่างๆ ของ ร่างกายมนุษย์ โดยใช้ค่าสถิติส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) วิ เคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลประ
โคนชัย ระหว่างนักเรียนแต่ละกลุ่มที่มีสติปัญญา
แตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ F – test (One – Way 
ANOVA) 3) วิ เคราะห์ค่าดัชนี ประสิทธิผลของ
บทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของ ร่างกาย
มนุษย์ โดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 4) วิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ  
5) วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้การ
สรุปผล 
 
ผลการวิจัย 

1) บทเรียนสื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.78/81.44 สอดคล้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน

สื่อประสมในระดับดี 2) การกระจายของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกาย
มนุษย์ ต่ ากว่าการกระจายของคะแนนทดสอบก่อน
เรียน พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนด้วยบทเรียน 
สื่อประสม (S.D. = 3.39 ) ต่ ากว่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียน (S.D. = 
3.58 ) แสดงว่าคะแนนของนักเรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนสื่อประสมมีการกระจายของคะแนนลดลง 
นั่นคือ นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม (กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง 
และกลุ่มอ่อน) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกล้เคียง
กันมากขึ้น 3) ความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง 
ระบบต่างๆ ของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน พบว่า 
ค่าสถิติ F ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (152.369) 
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (129.780) โดย
คะแนนจากการทดสอบทั้งสองครั้งนั้นมีค่ามากกว่า 
3.35 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ที่
ผู้ วิ จัย ได้ตั้ ง ไว้  จึ งหมายความว่ า นัก เรียนที่มี
สติปัญญาแตกต่างกัน หลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อ
ประสม จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียน สื่อประสม เรื่อง ระบบ
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ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ พบว่า นักเรียนเมื่อเรียน
จากบทเรียนสื่อประสม ดัชนีประสิทธิผลมีค่า
เท่ากับ .61 หมายความว่า บทเรียนสื่อประสมช่วย
ท าให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 61 และ 5) ความ     พึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนสื่อ
ประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ พบว่า 
ภาพรวมจากนักเรียน 30 คน ที่เรียนจากบทเรียน        
สื่อประสมมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสื่อประสม 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.04, S.D. = 
0.65) 

  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1) บทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ 
ขอ ง ร่ า ง ก า ย มนุ ษ ย์  ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหารายวิชาที่ค่อนข้างยากและสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งความรู้ที่นักเรียนได้รับ
จากการเรียนรู้นั้น โรงเรียนสามารถน ามาพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือต่อยอดให้ เกิด
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัยของตนเอง โดยจัดกิจกรรมที่มีการบูรณา
การกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
เช่น การดูแลสุขภาพของตนเอง วิธีการออกก าลัง
กายที่ ถู กต้ อ ง  กา ร รั บประทานอาหารที่ ถู ก
สุขลักษณะ เป็นต้น 2) การสร้างบทเรียน 
สื่อประสมเพ่ือการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มี
สติปัญญาแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลางและกลุ่มอ่อนนั้น ควรค านึงถึงนักเรียนในกลุ่ม

อ่อนเป็นส าคัญ เพราะนักเรียนในกลุ่มนี้จะมีทักษะ
การในการสื่อสารทั้ง  
4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
ที่ด้อยกว่านักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางอยู่
มากพอสมควร ท าให้เมื่อเวลาที่นักเรียนกลุ่มนี้เรียน
บทเรียนในลักษณะที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น ครู
ควรจะสรุปและทบทวนความรู้ของเนื้อหาในแต่ละ
ตอนให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งอาจสร้างในรูปแบบ
ของเอกสารสรุปเนื้อหาประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้
นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดและมอง
ภาพรวมของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 3) การ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนสื่อประสม ควรให้อิสระในการ
ใช้บทเรียนเนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาตามความ
ต้องการด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยมี
ครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเพ่ิมเติม
หากเกิดข้อซักถาม และ 4) บทเรียนสื่อประสม 
เรื่ อง  ระบบต่างๆ ของร่ างกายมนุษย์  ควรมี
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละตอนที่หลากหลาย 
เช่น การจับคู่ การจับผิดภาพ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิม
ความน่าสนใจในการท าแบบฝึกหัด และท าให้
นักเรียนรู้สึกสนุกกับการตอบค าถามเพ่ือทบทวน
เนื้อหาที่ได้ศึกษาไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนสื่อ
ประสมเพ่ือการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
เรื่องอ่ืนๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือรายวิชาอ่ืนๆ 
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ซึ่งบทเรียนในรูปแบบนี้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่
เป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี 2) ควรมีการพัฒนา
บทเรียนสื่ อประสมที่ เป็นระบบออนไลน์ เ พ่ือ
การศึกษาที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ เข้าถึงบทเรียนได้สะดวก
รวดเร็ว โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา อีกทั้งยังเป็น
การเผยแพร่แก่ ผู้ที่สนใจอีกด้วย และ3) ควรมี
การศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากบทเรียน 
สื่อประสมกับการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้ครูสามารถน าข้อมูลจาก
การศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
และให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

DEVELOPMENT OF COMPUTER MULTIMEDIA INSTRUCTION ON 
INFORMATION TECHNOLOGY DEVICES AND PRINCIPLES OF COMPUTER 

OPERATION FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 
 

ศิริกัลยา อุดมรัตน์1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องอุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ ในวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพ่ือศึกษา
ดั ชนีประสิ ทธิ ผ ลของบทเรี ยนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น ได้มา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ใช้การจับสลากเลือก
ห้ อ ง เ รี ย นม าจ า น วน  1 ห้ อ ง เ รี ย น  (Cluster 

Random Sampling) ได้จ านวน 38 คน และน า
นักเรียนมาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม 
คือ เก่ง ปานกลางและอ่อน มาจับสลากกลุ่ม กลุ่ม
ละเท่าๆ กัน ได้จ านวนนักเรียน 30 คนเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างาน
คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  แบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส าหรับ
ผู้ เชี่ยวชาญ สถิติ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ                     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                  
t-test (Dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า  1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/81.83  

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2) คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย มีค่าเท่ากับ 0.62 ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย,     
ดัชนีประสิทธิผล,  ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 

Abstract 
The purposes of this research were     

1) to develop of computer multimedia 
instruction on Information Technology 
Devices and Principles of Computer 
Operation for Prathomsuksa 4 Students 
according and the intended 80/80 2) to 
compare the pre-test with the learning 
achievement scores after learning from 
computer Multimedia Instruction on 
Information Technology Devices and 
Principles of Computer Operation and 3) to 
study the effectiveness index of the 
computer Multimedia Instruction on 
Information Technology Devices and 
Principles of Computer Operation for 
Prathomsuksa 4 Students. 

The group of samples was 38 
students of Prathomsuksa 4/2 
Klongsongtonnoon School in academic 
year 2555/2. This group of samples was 
chosen by cluster random sampling. After 
that the students were simple random 
sampling for separating as high, medium 
and low abilities. The instruments in this 
study were computer multimedia 
instruction on “Information Technology 
Devices and Principles of Computer 
Operation”, pretest and posttest through 
computer multimedia, computer 
multimedia lesson quality assessment for 
experts. The statistics used in this research 
were percentage, mean, S.D., and t-test 
(dependent).  

The results showed that 1) the 
computer Multimedia Instruction on 
Information Technology Devices and 
Principles of Computer Operation for 
Prathomsuksa 4 Students was 
accomplished the efficiency 3.89/81.83 
criteria, 2) the post-test was significantly 
higher than the pre-test scores at .05 level 
and 3) the effectiveness index of computer 
Multimedia Instruction was 0.62 could be 
improved all progressive higher learning 62 
percentage. 
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Keyword : Computer Multimedia 
Instruction,      Effectiveness Index, 
Efficiency of computer multimedia 
instruction. 
 

บทน า 
สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทที่ส าคัญยิ่ง 

ที่จะช่วยท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะสื่อการสอนสามารถกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียน
ได้ เ รี ย น รู้ ไ ด้ ด้ ว ย ตน เ อ ง  ปั จ จุ บั น ไ ด้ น า เ อ า
คอมพิวเตอร์ใช้อย่างแพร่หลายและได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่มีการน าเสนอทั้ง
ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง ป ร ะ ก อ บ  แ ล ะ
ภาพเคลื่อนไหว ท าให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้  

การขาดแคลนสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอน
แบบเดิม เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนโดย
ใช้กระดานด า การสอนเช่นนี้เป็นการสอนที่ผู้เรียน
อาจจะต้องใช้การจินตนาการนึกภาพเองด้วย และ
สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นบางทีก็ไม่
เหมาะสมกับการสอนเนื้อหา 
นั้น ๆ ผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านความต้องการ ด้านความสนใจ และ
ทางด้านสังคม ดังนั้นผู้เรียนจึงเกิดการเรียนที่ไม่

เท่ากัน ด้วยเหตุผลนี้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและช่วยในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลนั้น คือ คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ได้
เร็วสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้เองโดยไม่ต้องรอ
เพ่ือน และผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้า สามารถที่จะศึกษา
ทบทวนเนื้อหาที่ เรียนไปแล้วได้ตลอดเวลา ทุก
สถานที่ และ เ รี ยนรู้ ไ ด้ จ ากสื่ อจะช่ วย ในการ
ประหยัดเวลาในการเรียน 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในทุก 
ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ใฝุเรียนรู้  และเข้าใจ
เนื้อหาง่ายขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 9 มาตราที่ 66 
ผู้ เรียนมีสิทธิได้รับขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้
เ พ่ือให้มีความรู้ และตามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้มุ่ ง ให้ เกิด
สมรรถนะ 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นสมรรถนะที่
จะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม
และมีคุณธรรม(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551) จึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการจัดการศึกษา 
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ตวงแสง ณ นคร และถนอมพร เลาหจรัส
แสง (2541)ได้กล่าวไว้ว่า การน าเอาคอมพิวเตอร์
มาใช้ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
จัดการเรียน เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
สอนของผู้สอน และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ ได้มากยิ่ งขึ้น  เป็นการพัฒนา
กระบวนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะ
ที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมาที่สุด ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้การทฤษฎีจิตวิทยามาใช้ในการสร้าง
ด้วย   ตามที่ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (2547) กล่าวว่า การ
สร้างบทเรียนมัลติมีเดียน าทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
คือในเรื่องการเสริมแรงมาใช้ในการออกแบบเพ่ือให้
การเรียนจากบทเรียนไม่น่าเบื่อแต่สนุกและได้
ความรู้อีกทั้งบทเรียนมัลติมีเดีย สามารถน าเสนอ
บทเรียนที่เป็นรูปธรรมสามารถน าเสนอเนื้อหาที่มี
ความต่อเนื่องผู้เรียนสามารถมองเห็นโครงสร้างของ
สิ่งที่ต้องการ เรียนตามแนวคิดทฤษฎีพุทธินิยมซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งอนิรุทธิ์  สติมั่น (2542) กล่าวว่า การน า
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ในการจัดการสอนนั้น  
จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับ
การเรียน รู้สึกตื่นเต้นและมีความสนใจกับการเรียน
มากขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นการ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อหลายๆ ชนิดในรูปแบบของ
ข้อความกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงในการน าเสนอ เมื่อผู้เรียนเรียนเนื้อหาที่ไม่
เข้าใจตรงจุดไหนก็สามารถย้อนกลับมาศึกษา
เนื้อหาตรงจุดนั้นๆ ใหม่อีกครั้งได้ 

จากการศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนที่
พบ คือ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบด้วย 4 
สาระ คือ สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาระที่ 4 
การอาชีพ ซึ่งวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ในสาระที่ 3 ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 นั้ น      ในวิชา
คอมพิวเตอร์นั้น ในหลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้วิจัยได้
ท าการส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น จาก
แบบบันทึกคะแนนในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์ 
เมื่อปีการศึกษา 2554 พบว่า นักเรียนร้อยละ 
38.58 ของนักเรียนทั้งหมด     ไม่ผ่านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการท างานของคอมพิวเตอร์ส่งผลให้คะแนน
รวมคอนปลายภาคไม่ดีไปด้วย ซึ่งไม่บรรจุผล   ตาม
เปูาหมายของโรงเรียนที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยตั้งเกณฑ์ใน
การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด  จากผลการ
สอบถามนักเรียน จ านวน 30 คน ที่เคยเรียนเรื่อง
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานของ
คอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2554 ปัญหาที่พบที่พบ
มากที่สุดในการเรียนการสอนในเรื่องนี้ คือ สับสน
หน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงถึงร้อย
ละ 50 ลืมเนื้อหาที่เรียน ร้อยละ 23.33 เนื้อหาที่
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เรียนมีความยาก ร้อยละ 16.67 และการสอนขาด
ความน่าใจ ร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 
 จากการส ารวจพบว่า ถ้าต้องการให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น จะต้องให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาท
สัมผัส  ทั้ง 5 เข้ามาใช้ในการเรียนรู้ คือ การเห็น 
การได้ยิน การสัมผัสหรือลงมือปฏิบัติไปด้วย โดยให้
นักเรียนได้มีการท าซ้ าและทบทวนบ่อยๆ เป็นการ
ช่วยให้เกิดความคงทนทางความจ ามาก ซึ่งสื่อการ
สอนเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ และเกิดความจ าที่คงทนอีกด้วย 

จากหลักการและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงความส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่จะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน 
เนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว มีผลย้อนกลับทีนที และ
ยังมีแบบทดสอบเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้เรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงมีความสนใจที่จะสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องอุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ขึ้นอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
และสามารถที่จะใช้เวลานอกชั่วโมงในเรียนซ้ าได้
ด้วยตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
สมมติฐานการวิจัย 

คะแนนทดสอบหลั ง เรียนที่ เรี ยนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องอุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์    ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 มีคะแนนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นที่ปี 4   ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2555     
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น ส านักงานเขตมีนบุรี 
จ านวน 2 ห้อง รวม  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 73 คน 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  นั ก เ รี ย น ชั้ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4/2   ภ า ค เ รี ย น ที่  2                           
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น 
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ส านักงานเขตมีนบุรี  ได้มาโดยการ    สุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเลือกห้องเรียนมา
จ านวน 1 ห้องเรียน (Simple Random 
Sampling) ได้จ านวน 38 คน และน านักเรียนมา
แบ่งออกเป็นกลุ่มจ านวน 3 กลุ่ม คือ เก่ง ปานกลาง
และอ่อน มาจับสลาก กลุ่มละเท่าๆ กัน ได้จ านวน
นักเรียน 30 คน  

2.  ระยะเวลาในการทดลอง ด าเนินการใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้เวลา
ทดลองทั้งสิ้น จ านวน 3 ชั่วโมง 
 3.  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระที่ 3 มาตรฐาน ง 3.1 เรื่อง
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

4.  ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 
      4.1 ตัวจัดกระท า ได้แก่ บทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
       4.2  ผลจากการจัดกระท า ได้แก่  
   4.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   เรื่องอุปกรณ์
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ 
   4.2.2  ดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องอุปกรณ์
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์                     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานของ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 3 หน่วย ดังนี้ 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์แบบปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดิมสลับตัวเลือก 
 3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทดลองให้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ที่เรียนในภาคเรียน                
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น 
ส านักงานเขตมีนบุรีทราบ 
 2. น าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอุปกรณ์ 
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อใช้เวลา 30 นาทีในการท า
ข้อสอบ โดยน าไปทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน  
 3. การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมี เดีย ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวิธีการเรียนและ
เงื่อนไขในการใช้บทเรียนอย่างละเอียดจากนั้นกลุ่ม
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ตัวอย่างจึงด าเนินการเรียนด้วยตนเองเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจ านวน 3 
ชั่วโมง โดยจะใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อวัน 
 4. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน     
เมื่อนักเรียนเรียนจบในแต่ละหน่วย นักเรียนจะต้อง
ท าคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของแต่ละหน่วย 
จึงจะผ่านไปสู่บทเรียนหน่วยต่อไปได้ถ้าคะแนนไม่
ผ่ านสามารถเรียนซ้ า เ พ่ิมเติมแล้ วกลับมาท า
แบบทดสอบใหม่ได้จบครบทั้ง 3 หน่วย 
 5. น าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องอุปกรณ์ 
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน
กับก่อนเรียนแต่สลับตัวเลือก ใช้เวลา 30 นาทีใน
การท าข้อสอบ น าไปทดสอบหลังเรียนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 6. น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ตาม
วิธีการทางสถิติ 
 
ผลการศึกษา 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.89/81.83 

2. คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พัฒนา
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้ เท่ากับ 
0.62 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.00 
 
ข้อวิจารณ์งานวิจัย 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น 
สามารถอภิปรานผลได้ ดังนี้ 
 1.  ผลจากการทดลองหาค่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองให้นักเรียนกลุ่มรายบุคคล กลุ่มย่อย และ
กลุ่ ม ใ หญ่  โ ด ย ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ ศึ กษ าบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและผู้วิจัยได้ควบคุมเก็บ
ข้อมูลรวมไปถึงการเก็บคะแนน ผลการทดลองหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
มีค่าเท่ากับ ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/81.83 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดง
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ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้  
 2. การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน เรื่องอุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย  อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ มัลติมี เดีย  ทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจาก 
   2.1 ลักษณะการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่องอุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ เป็นบทเรียนที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับบทเรียน และให้ผลปูอนกลับแก่ผู้เรียนทันที 
  2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียนี้ มีการแนะน าการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ด าเนินการเรียนได้อย่างถูกทาง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้
โดยตรง โดยมีค าแนะน าตลอดบทเรียน 
  2.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใช้
ภาพประกอบ ตัวหนังสือ สีสัน เสียง ฯลฯ เป็นสิ่ง

เร้าที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียน และ
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 
  2.4 ลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดีย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น
บทๆ เรียงจากง่ายไปยาก ทุกเนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เก็บความรู้
ที่ได้มารวมกันเป็นความรู้รวบยอดและประมวลเป็น
ความเข้าใจได้ในที่สุด ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ในเรื่อง
ที่เรียนได้เป็นอย่างด ี
  2.5 การจัดบรรยากาศในการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยได้จัดห้องเรียนเป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์
เพียงพอกับกลุ่มทดลอง และการเรียนผู้เรียนได้
เรียนพร้อมกับเพ่ือนๆ ท าให้เกิดความสนุกสนานใน
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน 
คอม พิ ว เ ต อร์ มั ล ติ มี เ ดี ย  (E.I.)  โ ด ยค่ า ดั ช นี
ประสิทธิผลที่ใช้ได้ควรมีค่า 0.50 ขึ้นไป ซึ่งค่าดัชนี
ประสิทธิผลที่ค านวณได้ เท่ากับ 0.62 แสดงให้เห็น
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดียท าพัฒนา
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้ เท่ากับ 
0.62 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.00 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 62 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองของการวิจัย เรื่ อง                  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานของ
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คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น              
ปีที่  4 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น ผู้ วิจัย                          
มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ผลการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏผลว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์
เทคโน โลยี ส า รสน เทศและการท า ง านของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่
ก าหนดเอาไว้ในตอนต้น ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถ
พัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ดังนั้น
ทางโรงเรียนควรพัฒนาครูให้มีการสร้างสื่อการสอน 
ให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเข้ามา
ช่วยในการเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆ และเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น 
 2.  จากการสังเกตในการทดลองในครั้งนี้
ผู้วิจัย พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง ท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น และมีความ
สนใจต่อบทเรียน มีเสียงการบรรยายเนื้อหาและ
สรุปท้ายบทท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าเนื้อหาได้ดี
ยิ่งขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีแบบฝึกหัด
ท้ายบทเพ่ือให้ผู้เรียนทบทวนความรู้หลังจากที่ได้
เรี ยนเสร็จ  และท าให้ผู้ เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียน 
 3.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดียในรายวิชาอ่ืนๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้
ด้ ว ยตั ว เ อง  และสามารถทบทวนความรู้ ไ ด้

ตลอดเวลาเมื่อต้องการ สามารถใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน 
และพัฒนาการเรียนรู้ที่ช้า มีการเสริมทักษะการ
โต้ตอบกับบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความ
เข้าใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้พร้อมเพียง
กัน 
 4.  ผู้สอนจะต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ เ รียน เช่น การจัดบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนให้น่า เรียน การเข้าช่วยผู้ เรียนเมื่ อ
คอมพิวเตอร์มีความผิดปกติ ผู้สอนต้องรีบแก้ไข
โดยเร็ว เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 5.  ในการทดลองการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จ าเป็นจะต้องใช้เสียงในการ
น าเสนอเนื้อหาในบทเรียน ควรให้ผู้เรียนใช้ชุดหูฟัง 
เพ่ือเป็นการไม่รบกวนการเรียนของผู้เรียนคนอ่ืนๆ 
และได้ยินเสียงจากบทเรียนได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมี เดียในเนื้อหาที่ เป็ นปัญหา
ทางการเรียนของนักเรียน เ พ่ือช่วยแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และช่วยให้
นักเรียนปรับพฤติกรรมการเรียนไปในทางที่ดีขึ้น 
รู้จักการพัฒนาการเรียนของตนเองตลอดเวลา 
 2.  ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบเกม 
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แบบจ าลองสถานการณ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 
บนเครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  จังหวัดสมทุรปราการ 
Development of Online learning courseware on formular and function 

excel2007 on edmodo social network for Prathomsuksa5 students St.Joseph 
Thiphawan School Samutprakarn 

 
นางสาวภูรดา  พิมพ์งาม1 

  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1)พัฒนา 
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บนเครือข่ายสังคม 
edmodo ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามเกณฑ์  80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับคะแนนสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ 3)หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ และ 4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนออนไลน์    

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ทิพวัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 39 
คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบไปด้วย  1)บทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บนเครือข่ายสังคม
edmodo 2)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน                    
3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนออนไลน์ และ 4)แบบประเมินคุณภาพของ
บทเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า 
t-test 

ผลการวิจัยพบว่า  1)บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บนเครือข่าย
สังคม edmodo มีประสิทธิภาพ 84.78/80.11 
สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2)ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์  เรื่ อง สูตรและฟังก์ชันเ อ็กเซล2007                 
บนเครือข่ายสังคม edmodo สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  3)ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 0.58  และ4) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, สูตรและฟังก์ชันเอ็ก
เซล2007, เครือข่ายสังคม edmodo 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ABSTRACT 
The purposes  of  this  research  

were 1) to develop and find out the 
efficiency of  online learning courseware 
on formular and function excel2007 on 
edmodo social network for prathomsuksa5 
students according to the intended 80/80 
criteria 2) to compare the learning 
achievement test scores with pre-test 
scores after learning through online  
learning  courseware on formular and 
function excel2007 on edmodo social 
network  3) to study the effectiveness  
index of online learning courseware  and 4) 
to study the satisfaction of the students  
toward through online learning courseware. 

The sample group was 39 students 
in level 5 of St.Joseph Thiphawan school, 
studying in the second semester of the 
academic year 2012 by cluster sampling. 
The research instruments consisted of 1) 
online learning courseware on formular 
and function excel2007 on edmodo social 
network  2) An achievement test 3) A 
guestionnaire on the satisfaction of the 
students  toward  online learning and 4) 
media quality evaluation form by the 
experts in content and technique. The data 

were analysis by percentage, mean, 
standard deviation, and the t-test. 
 The results showed  that 1) the 
efficiency of online learning courseware on 
formular and function excel2007 on 
edmodo social network was 84.78/80.11 
according  to the intended criteria 2) the 
learning achievement test scores after 
learning through online learning 
courseware on formular and function 
excel2007 was significantly  higher than 
pre-test scores at .05 level 3) the 
effectiveness  index of online learning 
courseware was 0.58 and 4) the satisfaction 
of students toward online learning 
courseware was at the high level. 
Keyword : online  learning  courseware,  
formular and function excel2007, edmodo 
social network 
 

บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล 

และมี อิทธิพลต่อสภาพสั งคม เศรษฐกิจและ
การศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของคนทุก
ระดับทั่ว โลก  ท าให้ เกิดเทคโนโลยีทางสังคม 
(social technology)  ซึ่งกระจายไปในโลกของ
การศึกษา และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็น
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โลกาภิวัตน์  เทคโนโลยีการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัย
ส า คั ญ ในกา รสนั บ สนุ นภา รกิ จ ด้ านก าร จั ด
กระบวนการเรียนการสอน  สถาบันการศึกษาทุก
ระดับ  หน่วยงานต่างๆ  จึงต้องศึกษาค้นคว้า  และ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งสามารถ
เผยแพร่องค์ความรู้   เ พ่ือน า ไปสู่ การ พัฒนา
นวัตกรรมผ่านช่องทางของเครือข่ายทางสังคมที่ใช้
เทคโน โลยี เป็นฐานได้ อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ                      
(การประชุมวิชาการโสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 26, 2554)   

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
หรือที่เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมากยิ่งขึ้น  
เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์  เป็น
เทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน 
การมีส่วนร่วมกัน (participation) และยังเป็นที่
นิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต  ท าให้
เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ และจะยังคง
ใช้กันเพ่ิมมากขึ้นต่อไปอีกในอนาคต จนกลายเป็น
ปรากฎการณ์ ใหม่ ในมิติ ของการสร้ า งระบบ
เครือข่ายสังคม (social network) ในการสื่อสาร
ของโลกยุค digital ในปัจจุบัน (สุรศักดิ์  ปาเฮ, 
2554) 

เครือข่ายสังคม edmodo เป็นเครื่องมือ
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทางราชการเริ่มน ามา
ขยายผลสู่โรงเรียนเมื่อปี 2012 มีลักษณะการใช้
งานคล้ ายกับเว็บแบบ LMS ( learning 
management system) จะมี user interface 

คล้ายกับ facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส าหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง หรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย  สามารถติดต่อสื่อสาร ท างานร่วมกัน 
แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด 
และประกาศจากทางโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น ซึ่ง
เ ปู า ห ม า ย ส า คั ญ ข อ ง edmodo คื อ  ก า ร ใ ช้
ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือช่วย
ให้ครู นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและ
จัดการนักเรียนทุกคนได้  ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถสร้าง
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ โพล  สามารถเก็บคะแนน
และรวมคะแนนจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้ 
(วรวิทย์  วงศ์ไชยคต, 2555) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  
เนื้อหามีท้ังการบรรยายและการปฏิบัติจริง ซึ่งยังคง
มีความแตกต่างระหว่างบุคคลในการรับรู้อยู่มาก 
บางคนเรียนรู้และท าความเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว  
สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี  แต่บาง
คนยงัรับรู้และท างานตามที่รับมอบหมายได้ช้า จาก 
ประสบก า รณ์ ขอ งผู้ วิ จั ย เ ป็ น ค รู ผู้ ส อน วิ ช า
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซลตั้งแต่เวอร์ชัน2000, 2003 จน
มาถึงเวอร์ชัน 2007 นั้น ท าให้ผู้วิจัยพบปัญหาว่า 
เนื้อหาที่นักเรียนเรียนแล้วยังขาดทักษะความรู้  
ทักษะการปฏิบัติ  จนท าให้นักเรียนไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน คือ เนื้อหาเรื่องสูตรและ
ฟังก์ชันเอ็กเซล สังเกตได้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนแต่ละชั่วโมง การที่ให้นักเรียนปฏิบัติงานไป
พร้อมตามที่ครูอธิบายหรือนักเรียนปฏิบัติงานเอง
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หลังจากที่ฟังครูอธิบายจบแล้ว พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละชั่วโมงได้  หรือแม้แต่ให้ศึกษา
เองเพ่ิมเติมจากการค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต นักเรียน
ก็ยังไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องสูตรและฟังก์ชัน  ส่งผลให้
หนึ่งชั่วโมงของการเรียนนั้น ใช้เวลาเรียนเกินชั่วโมง
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษา เรียนคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 1 
ชั่วโมง ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง ทิ้งระยะเวลาไป
หลายวัน กว่าจะมาเรียนอีกครั้งนักเรียนส่วนใหญ่ก็
ลืมเนื้อหาเดิมไปแล้ว  จากการสอบถามนักเรียน
เป็นรายบุคคล  สาเหตุเพราะอะไรจึงท างานไม่ทัน
ตามเวลาก าหนดส่ง พบว่า นักเรียนไม่ เข้าใจ
หลักการท างานของสูตรและฟังก์ชัน จ าสูตรและ
ฟังก์ชันไม่ได้ วางอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันไม่ถูกต้อง 
เพราะข้อก าหนดในการวางอาร์กิวเมนต์นั้นห้าม
พิมพ์ผิดแม้แต่ตัวเดียว ถ้าวางอาร์กิวเมนต์ผิด จะท า
ให้ เ อ็กเซลค านวณตัวเลขผิดทันที  เมื่อถึงการ
ทดสอบวัดผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนของปี
การศึกษา พบว่านักเรียนประมาณร้อยละ70 ท า
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50 ส่งผลให้ผลการ
เรียนปลายภาคของนักเรียนออกมาไม่เป็นที่น่า
พอใจของผู้บริหารรวมไปถึงผู้ปกครองด้วย 

การน าเครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้ในการ
เรี ยนการสอน น่ าจะเป็นหนทางหนึ่ งที่ ช่ ว ย
แก้ปัญหาการเรียนได้  เพราะปัจจุบันนักเรียน

ส่วนมากใช้เครือข่ายสังคมในการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกันมากกว่าช่องทางอ่ืนๆ  ผู้วิจัยจึงสนใจใน
การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  โดยเครื่องมือหรือสื่อที่จะ
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ค รั้ ง นี้   คื อ
http://www.edmodo.com  ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่า
เครือข่ายสังคม edmodo จะสามารถตอบโจทย์
ผู้วิจัยที่ต้องการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้านต่างๆ ได้  
เช่น  การไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการช่วย
พัฒนาและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนท าให้
ประสิ ทธิภ าพการ เ รี ยนการสอนในรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์มีเพ่ิมขึ้น  เพราะนักเรียนสามารถ
เรียนรู้เพ่ิมเติมเองได้ทุกที่ทุกเวลา  กิจกรรมการ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ
นั ก เรี ยน เข้ า ใจ ใน เนื้ อหาแล้ ว  ย่ อมส่ งผล ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้  นักเรียนสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับสูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้นด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล
2007 บนเครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ทิพวั ล   จั งหวั ดสมุ ทรปราการ   ต าม เกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80   
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับคะแนนสอบก่อนเรียน ด้วยบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บน
เครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  
จังหวัดสมุทรปราการ   
 3. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บน
เครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  
จังหวัดสมุทรปราการ   
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล
2007 บนเครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ทิพวัล  จังหวัดสมุทรปราการ   
 
วิธีการศึกษา 

ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น วิ จั ย แ บ บ                               
pre-experimental design (one group 
pretest-posttest design) ประชากร คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 
จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2555  จ านวน 214 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้
วิธีการจับฉลาก จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
sampling) เลือกมา 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 39 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย  

1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตรและ
ฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บนเครือข่ายสังคม edmodo 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 
30 ข้อ   

3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
ออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค   

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ท าการทดลอง ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
39 คน เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตรและ
ฟังก์ชันเอ็กเซล 2007 บนเครือข่ายสังคม 
edmodo กลุ่มตัวอย่างท าข้อสอบวัดความรู้ก่อน
เรียน หลังจากการสอบวัดความรู้ก่อนเรียนแล้ว 1 
สัปดาห์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ 

2.  กลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน  
โดยผู้วิจัยได้ท าการโพสต์เนื้อหาลงไปครั้งละ 1 
หน่วยการเรียน มีทั้งหมด 3 หน่วยการเรียน รวม
ระยะเวลาในการเรียน 4 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
เนื้อหา ดังนี้ หน่วยการเรียนที่ 1 (1 ชั่วโมง) เนื้อหา
ประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสูตรและ
ฟังก์ชัน, ตัวด าเนินการพ้ืนฐานและการปูอน แก้ไข
สูตรและฟังก์ชัน  หน่วยการเรียนที่ 2 (2 ชั่วโมง) 
เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับ
ฟังก์ชัน, วิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันและการใช้งาน
ฟังก์ชัน  หน่วยการเรียนที่ 3 (1 ชั่วโมง) เนื้อหา 
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ประกอบไปด้วย ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งาน
สูตรและฟังก์ชันและการเชื่อมโยงสูตรและฟังก์ชัน 

3.  ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบปรนัย จ านวน 30 
ข้อ 

4.  กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ 
จ านวน 10 ข้อ 

5.  เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์
หาค่าสถิติเพ่ือหาข้อสรุปผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

1.  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตรและ
ฟังก์ชันเอ็กเซล 2007 บนเครือข่ายสังคม 
edmodo ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเซนต์ โย เซฟทิพวั ล  มีประสิทธิภาพ 
84.78/80.11 สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เ รี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์  เ รื่ อง  สู ตรและ
ฟังก์ชันเอ็กเซล 2007 บนเครือข่ายสังคม 
edmodo สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล 2007 บนเครือข่าย
สังคม edmodo มีค่าเท่ากับ 0.5824 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล 2007 บน
เครือข่ายสังคม edmodo อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตรและ

ฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บนเครือข่ายสังคม edmodo 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เซนต์ โ ย เซฟทิพวั ล   จั งหวั ดสมุ ทรปราการ                       
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  เนื่องจากเครือข่ายสังคม 
edmodo เป็นสื่อสังคมใหม่ที่น่าสนใจส าหรับ
นักเรียน โดยที่นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
กับครู หรือนักเรียนด้วยกัน มีแหล่งการเรียนรู้
เพ่ิมเติมที่หลากหลายทางด้านการศึกษาจากทั่วทุก
มุมโลก เพราะเครือข่ายสังคม edmodo เป็นสื่อ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง บุคคลที่เป็น
สมาชิก edmodo เป็นครูและนักเรียนซึ่งปัจจุบันมี
ผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 15 ล้านบัญชี (สหราษฎร์
รังสฤษดิ์, 2555) และจากผลการประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนโดยผู้ เชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาและ
ผู้ เชี่ ยวชาญด้านเทคนิค เนื่องมาจากได้มีการ
วางแผนและเตรียมการในกระบวนการผลิต
ตามล าดับขั้นตอน ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน
จากกการให้ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้
ความสามารถของโปรแกรม captivate น าเสนอ
บทเรียนที่น่าสนใจโดยใช้รูปแบบ stimulation 
แสดงการท างานของสูตรและฟังก์ชันเป็นล าดับ
ขั้นตอน  นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ บทเรียนใช้งานง่าย 
มี navigator น าทางที่ดี ส่งผลให้บทเรียนออนไลน์ 
สามารถถ่ ายทอด เนื้ อหาความรู้ ไ ด้ ต ร งตาม
วัตถุประสงค์และมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

http://www.secondary22.obec.go.th/show_all_article.php?member=573
http://www.secondary22.obec.go.th/show_all_article.php?member=573
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2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บน
เครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 
จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพ 84.78/80.11  
สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 แสดง
ว่าเมื่อนักเรียนเรียนจากบทเรียนออนไลน์ แล้วมี
ความรู้เ พ่ิมมากขึ้น โดยนักเรียนสามารถท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
บทเรียนออนไลน์  มีการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนที่
หลากหลายทั้งในรูปแบบข้อความ  ภาพ
ประกอบการสาธิตขั้นตอนการใช้งานสูตรและ
ฟังก์ชัน และวิดีโอเพ่ิมเติมในบทเรียน  มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู เพ่ือนร่วมชั้นได้ทันที
หากเกิดข้อสงสัยในระหว่างเรียน  มีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่สะดวก รวดเร็วจาก URL ที่ผู้วิจัย
สร้างไว้ให้  สอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2544) ที่กล่าวว่า การสอนบนเว็บสามารถน าเสนอ
เนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์  ภาพ 3 มิติ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนสูงสุด อีกทั้งยัง
เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
และ/หรือผู้สอน หรือปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สูตร
และฟังก์ชัน เ อ็กเซล2007 บนเครือข่ ายสังคม 
edmodo ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ นักเรียนสามารถย้อนกลับไป
ทบทวนเรื่องที่มีข้อสงสัยหรือต้องการเน้นย้ าซ้ าๆ ได้  
บทเรียนแสดงให้เห็นขั้นตอนการใช้งานสูตรและ
ฟังก์ชันที่ชัดเจน  นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกันได้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง  ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน   สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงศ์ ณ 
นคร (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
เรียนและค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5   

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล2007 บน
เครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 
จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
บทเรียนออนไลน์มีแบบทดสอบ แบบฝึกหัดให้
ท บ ท ว น ค ว า ม รู้   นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ ท ร า บ
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ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองทันที มี
เอกสารให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดไปอ่านทบทวน
เพ่ิมเติม  มีแหล่งสนับสนุนให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนได้เรียนรู้
จากสื่อที่มีประสิทธิภาพ และได้ลงมือปฎิบัติงาน
จริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและ
เพ่ือนในระหว่างเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทเรียนออนไลน์ในระดับพึงพอใจมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ 
(2553) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ วิชา ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจได้ผลระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง สูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล 2007 บน
เครือข่ายสังคม edmodo ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 
จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน ดังนั้นสามารถน าไปใช้
เป็นสื่อในการจัดการเรียนเรียนการสอนได้ 

2.  จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การใช้เว็บ
เครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอนจะท าให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารและสาระ

ความรู้อย่างรวดเร็ว นักเรียนมีความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ประกอบกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระแสความนิยมของเว็บ
เครือข่ายสังคม ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้บรรลุ
จุดมุ่งหมายและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้เว็บเครือข่ายสังคม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แตกต่างจากรูปแบบการสอนแบบเดิม 
และนักเรียนยังไม่คุ้นเคย ดังนั้นผู้สอนควรมีการ
บอกชื่อเว็บไซต์อย่างชัดเจน ควรชี้แจงวิธีการสอน 
และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนก่อนเรียน 

4.  เนื่องจากเว็บเครือข่ายสังคมเป็น
เว็บไซต์ช่วยให้นักเรียนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น การเขียนข้อความหรือโพสต์ข้อความเพ่ือ
แสดงออกสู่สาธารณะ ควรใช้ข้อความที่สุภาพและ
เหมาะสม รวมทั้งอยู่ในขอบเขตของเรื่องที่ก าลัง
ศึกษาหรือเรื่องที่สนใจ ดังนั้น ผู้สอนควรชี้แจงและ
ท าความเข้าใจกับนักเรียนในเรื่องนี้ก่อนที่จะเริ่ม
ด าเนินการสอน 

5.  การควบคุมนักเรียนในชั้นเรียนที่มี
ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นท าได้ยาก เพราะบางคนขาด
ความตั้งใจในการเรียน  มักให้ความสนใจทางด้าน
อิน เทอร์ เ น็ ต แทน  ดั งนั้ นบท เ รี ย นจึ ง ค ว รมี
ปฏิสัมพันธ์ และมีการท าแบบฝึกหัดในภาคปฏิบัติที่
ให้ผลตอบกลับนักเรียนทันที เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และน่าสนใจในตัวบทเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เร่ือง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

THE DEVELOPMENT OF E-LEARNING ON A CREATING WITH PRESENTATION 
PROGRAM SUBJECT FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS 

 
สมหมาย  สญัญโสภี1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ (1) 

พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
เรื่อง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
กับกลุ่มที่เรียนตามวิธีปกติ (3) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้าง
ผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล และ (4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 90 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มด้วยวิธีการจับสลากมา
จ านวน 2 ห้องเรียน จับสลากครั้งที่หนึ่งให้เป็นกลุ่ม
ทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  
 

 
จ านวน  45 คน จับสลากครั้งที่สองให้เป็นกลุ่ม
ควบคุมคือ 45 คน จับสลากครั้งที่สองให้เป็นกลุ่ม
ควบคุมคือนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3  
จ านวน 45 คน             
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ไ ด้ แ ก่                     
(1) บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน า เสนอข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ( 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( S.D.) แ ล ะ  t-test 
(independent) 
 ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า (1) บทเรียน 
อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 83.17/81.56 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สูงกว่า
กลุ่มนักเรียนที่เรียนตามวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ดัชนีประสิทธิผลของ

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



80 
 

บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง มีค่าเท่ากับ 0.69  ซึ่งแสดงให้
เห็ นว่ า  บท เ รี ยนดั งกล่ า วช่ ว ย ให้ นั ก เ รี ยนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 69 และ
(4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.54), (S.D.=0.55) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง, การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
 

Abstract 
The objectives of this research 

were: 1) to develop the e-Learning on a 
creating with presentation program subject 
for prathomsuksa 5 students at 80/80 
criterion of instructional media design and 
development efficiency, 2) to compare the 
achievements between an experimental 
group that learn with e-Learning on a 
creating with presentation program subject 
and a control group that learn with 
traditional teaching 3) to study the 
effectiveness index (E.I.) of the e-Learning 
on a creating with presentation program 
subject, and 4) to study the student’s 
satisfaction for prathomsuksa 5 that learn 
with e-learning on using  instruction. 
 The research sample are two 
classes of 90 students that used by cluster 
sampling technique which assigned in to 

two group (experimental group study with 
the e-Learning: control group study with 
the traditional teaching). Research 
instruments are 1) the e-Learning on a 
creating with presentation program subject, 
2) the achievement test, and 3) the 
questionnair of student’s satisfaction.  Data 
were analyzed by percentage, mean ( X ), 
standard deviation (S.D.) and t-test 
(independent). 
 The research finding: (1) the 
efficiency of e-Learning on a creating with 
presentation program subject show at 
83.17/83.56 that fit in the criterien of 
instructional media design and 
development efficiency, (2) the 
achievement of students that learn with e-
Learning group is higher than 
traditional teaching group at the .05 level of 
significant, (3) the effectiveness index (E.I.) 
of e-Learning show at 0.69 that mean the 
e-Learning on a creating with presentation 
program subject enhanced student to gain 
more knowledge at 69 percentage, and (4) 
student satisfaction of e-Learning on a 
creating with presentation program subject 
show at the highest level ( X = 4.54), 
(S.D.=0.55).  
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บทน า 
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น

นั ก เ รี ย น ยั ง ข า ด ทั ก ษ ะ  ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คอมพิวเตอร์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา                     
ง 151101 การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอ
ข้อมูล ยังไม่น่าพอใจคนที่การเรียนอ่อนจะการเรียน
ได้ช้าและไม่ทันเพ่ือนในชั่วโมงเรียนไม่มีแหล่งข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ตรงกับเนื้อหาจากครูผู้สอนและนักเรียนที่
ต้องเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้
ล่วงหน้า จึงมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยวิธีการสอนที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่
เป็นระบบ  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ บทเรียนอีเลิร์นนิ่งนี้ ช่วยส่งเสริมแนวคิด
ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เนื่องจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้าง
ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถเข้า
มาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่มี
ความใฝุรู้  รวมทั้งมีทักษะในการตรวจสอบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถควบคุมวิธีการ
เรียนของตนเองได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจ
เนื้อหาสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ศึกษา ซึ่งน่าจะท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นได้  

 
 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวว่า  
อีเลิร์นนิ่งเป็นการใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษร
ภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์
และเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหารวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course 
Management System) ในการบริหารจัดการงาน
สอนด้านต่างๆเช่นการจัดให้มีเครื่องมือการสื่อสาร
ด้านต่างๆเช่น E-mail Web-Board ส าหรับตั้ง
ค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้ เรียน
ด้วยกันหรือกับวิทยากรการจัดให้มีแบบทดสอบ
หลังการเรียนจบเพ่ือวัดผลการเรียนรวมทั้งการจัด
ให้มี ระบบบันทึกการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการเรียนโดยผู้เรียนที่เรียนจากอีเลิร์นนิ่ง
นี้ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์
ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สุรสิทธิ์  วรรณไกรโรจน์ 
(2549) กล่าวว่า อีเลิร์นนิ่ง คือการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์หรืออี เลิ ร์นนิ่ งการศึกษาเรียนรู้ ผ่ าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือ อินทราเน็ต
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะได้เรียนตาม
ความสนใจของตนโดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อความรูปภาพเสียงวิดี โอและ
มัลติมีเดียอ่ืนๆจะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web 
Browser โดยผู้เรียนผู้สอนและเพ่ือนร่วมเรียน
สามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ
โดยอาศัยเครื่องการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย  
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(E-mail Web-Board Chat) จึงเป็นการเรียนรู้ได้
ทุกเวลาและทุกสถานที่ ดรุณรัตน์  พ่ึงตน (2545) 
กล่ าวว่ า อี เลิ ร์ นนิ่ ง เป็นระบบการศึ กษาที่ ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเคร ือข ่า ย
อินเทอร์เน็ตเป็นหลักจัดเป็นอีกหนทางหนึ่งของ
การพัฒนาคนด้านการสร้างการเรียนการสอน
ออนไลน์ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนอะไรก็ได้เรียน
เวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของผู้ เรียนเป็นการเรียนรู้ที่มีความอิสระและ
คล่องตัว 

การน าประโยชน์ของ-อีเลิร์นนิ่งไปใช้เป็น
แนวทางส าหรับผู้ที่จะน าไปใช้ได้แก่ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้สอนติดตามการ
เรียนของผู้เรียนได้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียน
ของตนเองได้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะ
ของตนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน
และกับเพ่ือนๆ ส่งเสริมให้เกิดทักษะใหม่ๆ รวมทั้ง
เนื้อหาที่มีความทันสมัยเกิดรูปแบบการเรียนที่
สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้าง
ขึ้นลดต้นทุนในการจัดการศึกษาได้ในกรณีที่มีการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีจ านวนมาก
และเป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกันหลายวิชาหรือที่
เ รี ย ก ว่ า สห วิ ช า ก า รนอก จ ากนี้ ยั ง ส าม า ร ถ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับปัจจุบันได้อย่าง
รวดเร็ว 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง-
การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ -5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ระหว่างกลุ่มที่เรียนตามวิธี
ปกติกับกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง-
การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง-การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที ่5 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  
เรื่อง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
วิธีการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 90 คนท า
การทดลองแบบสองกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1.  บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงาน
ด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบทดสอบประเภทปรนัย  ชนิด เลื อกตอบ 
(Multiple choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
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3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้าง
ผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  การเตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง  โ ดยสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นก าร ทดลองคื อ 
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รทา งภาษา โ ร ง เ รี ยนอนุ บ าล
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   
ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ 

2. ผู้วิจัยแบ่งการทดลองออกเป็น                      
8 สัปดาห์ๆ 2 ชั่วโมง ดังนี้ 
    ชั่วโมงที่ 1 ชี้แจงอธิบายถึงจุดประสงค์
ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทราบ จ านวน 90 
คน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนใช้เวลา 1 ชั่วโมง(ก่อน 1 สัปดาห์) และ
บันทึกผลคะแนนการทดสอบก่อนเร ียน เพ่ือใช้
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
     ชั่วโมงท่ี 2  ถึง ชั่วโมงท่ี 16  

1.  ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้
บทเรียนให้กับกลุ่มทดลองทราบและกลุ่มควบคุมใช้
ก า ร เ รี ย น ต า ม วิ ธี ป ก ติ  โ ด ย ค รู ผู้ ส อ น 
      2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้ ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้าง
ผลงานด้วยโปรแกรมน า เสนอข้อมูล  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย

ให้นักเรียนนั่งประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตคนละเครื่อง มีหูฟังส าหรับฟังเสียง
บรรยายประกอบเนื้ อหาคนละ 1 ชุด 
  3.  ระหว่างการเรียนรู้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเพ่ือ
ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4.  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันทีหลังจาก
การเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง และให้กลุ่มทดลองตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มี ต่ อบทเรี ยน                       
อีเลิร์นนิ่ง 
    5. น าแบบทดสอบระหว่างเรียน                    
แล ะแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น                      
ทั้งสองกลุ่มไปตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูก ให้                    
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0  คะแนน น าข้อมูล                 
ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ โดยสถิติ     
ค่า t-test (Independent)                   
    6. น าคะแนนจากแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ ค านวณหาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ผลการศึกษา 

1. บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้าง
ผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล มีประสิทธิภาพ 
83.17/81.56 ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น เ นื้ อ ห า  แ ล ะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประเมินคุณภาพบทเรียน 
อยู่ในระดับดีมาก  
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2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนตาม
วิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
เรื่อง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล  
มีค่าเท่ากับ 0.69 หรือคิดเป็นร้อยละ 69 แสดงว่า
นักเรียนกลุ่มทดลอง มีความรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 69 
 4. นักเรียนพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
เรื่อง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
ในระดับมากที่สุด  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน า เสนอข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.17/81.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 80/80 จะเห็นว่าบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่ผู้วิจัยได้
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างด ีข้อสังเกตว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ของคะแนนการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
(83.17) มีค่าสูงกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนการท าแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน 
(81.56) พบว่าเกิดจากปัจจัยหลายประการ
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เนื่องจากบทเรียนอีเลิร์นนิ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา มีการด าเนินการวางแผนและ
สร้างอย่างเป็นขั้นตอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
หน่วยย่อยๆอย่างชัดเจน และตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

1.2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนหรือเลือก
ศึ ก ษ า ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  ทั้ ง ใ น ด้ า น เ นื้ อ ห า 
ภาพเคลื่อนไหวแบบฝึกหัด    ใบงาน ตลอดจน
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน นอกจากนั้น
แล้วการทราบผลคะแนนของการท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบก่อนเรียนท าให้นัก เรียนมีความ
กระตือรือล้นในการเรียนรู้เพ่ือท าให้คะแนนสูงขึ้น  

1.3 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล  ปีการศึกษา 2/2555 
ผู้สอนได้ชี้แจงก่อนด าเนินการทดลองครั้งนี้มิได้เป็น
เพียงการทดลอง แต่มีผลกับการเรียนของผู้เรียน
จริงจึงท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้จริง ซึ่ง
สอดคล้อง ดรุณรัตน์ พ่ึงตน (2545) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งว่า ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจาก บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง มีลักษณะการน าเสนอ
ที่เป็นมัลติมีเดียสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้
ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียว และ
สามารถน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของกรอบ
แนวคิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีคิดของมนุษย์
จัดระบบความคิดภายในจิตใจที่ เรียกว่ากรอบ
ความคิดแบบใยแมงมุม (Web Framework) ท าให้
ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ ได้รับ
ความรู้และมีการจดจ าที่ดีข้ึน เนื่องจากตนเองเข้าใจ
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และสามารถเชื่อมโยงไปยังจุดที่สนใจเพ่ิมขึ้นไปอีก
ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ท าให้ผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของพฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลาอีกด้วย 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียน 
อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยกระบวน 
การเรียนตามวิธีปกติ โดยครูผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกัน กล่าวคือคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
กลุ่มทดลอง ( X  = 24.73) ที่เรียนด้วยบทเรียนอี
เลิร์นนิ่ ง เรื่อง การสร้างผลงานด้วยโปรแกรม
น าเสนอข้อมูลที่สร้างขึ้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มควบคุม ( X =20.87)  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
วิ เคราะห์พบว่า เกิดจากปัจจัยหลายประการ 
ดังต่อไปนี้  
 2.1  เนื่องจากบทเรียนบนอีเลิร์นนิ่งที่
พัฒนาขึ้นถือเป็นการเรียนรูปแบบใหม่ของการเรียน
การสอน มีการออกแบบให้น่าสนใจโดยใช้กราฟฟิก
ประกอบท าให้เพลิดเพลินกับการเรียนช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาชัดเจนขึ้น ให้นักเรียนได้ฝึกท า
กิจกรรมประจ าหน่วยและแบบฝึกหัดที่ มีผล
ปูอนกลับเพ่ือเป็นการเสริมแรง 
 2.2  การน าเอาเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ช่วยในการจัดกระบวน 
การเรียน การสอน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน มีการ
โต้ตอบที่สามารถเพ่ิมสีสันท าให้บทเรียนซึ่งเคยเป็น
นามธรรม กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมา (ชัยยงค์ พรหม

วงศ์และคณะ, 2523) จึงเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนและเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 

3.  ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนบทเรียน 
อีเลิร์นนิ่ง ท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69 เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เป็นสื่อที่ทันสมัย ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบเอกัตบุคคลผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความต้องการและรวดเร็วตามความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
สร้างขึ้นเป็นแบบการสอน (Tutorial) แบบฝึกหัด 
(Drill and Practice) และใบงาน โดยยึดเนื้อหาใน
แต่ละช่วงเป็นตัวก าหนดรูปแบบของบทเรียนท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบทเรียนหลายรูปแบบและไม่
เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมพร ตัน
พิพัฒน์ (2541) ที่ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ต้องเร้าความสนใจ มีการเสนอเนื้อหาและความรู้
ใหม่ ชี้แนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนอง
ของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมทั้งการทดสอบ
ความรู้ในบทเรียน จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีความรู้เพิ่มขึ้น 

4. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ทดลองต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง อยู่ใน
ระดับดีมาก เนื่องจากบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง มีการ
ออกแบบโดยใช้ทฤษฎี เกี่ ยวกับการออกแบบ
บทเรียน เป็นการเรียนที่สอดคล้องกับทฤษฏีความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ คคล  ซึ่ ง ผู้ เ รี ยนแต่ ละคน                         
มีความสามารถในการเรียนรู้เร็ว ช้า แตกต่างกัน                      
จึงท าให้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีความน่าสนใจเหมาะสม
กับระดับของผู้เรียน สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
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นักเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอน ได้ผ่านกระดาน
ข่าวและสนทนาออนไลน์มีกิจกรรม(ใบงาน)ประจ า
หน่วยและแบบฝึกหัดจึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1.-ครูผู้สอนควรน าเอาแนวทางในการ
จัดท าบทเรียนอีเลิร์นนิ่งนี้ไปใช้พัฒนาบทเรียน เรื่อง
อ่ืนๆ  เช่น การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในรายวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 2. ควรร่วมมือระหว่างครูผู้สอนใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดท าบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
ขึ้นมาเพ่ือช่วยให้ประหยัดงบประมาณและเวลาใน
การเตรียมการสอน ท าให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. ครูผู้สอนที่ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ควร
ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างที่หลากหลายเพ่ือ
ท าให้บทเรียนเป็นที่หน้าสนใจในการเรียนรู้ 
 4. บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง-ที่สร้างขึ้น-ถึงแม้จะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ตามแต่ความคิด
ของผู้วิจัย-เห็นว่าควรจะต้องมีการพัฒนาต่อไป
เ พ่ือให้ทันสมัยต่อการเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
 5-ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ--ส่งเสริม
การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาให้มากข้ึน 
 

 6.-ผู้บริหารควรจัดหางบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง-ซึ่งนับว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ 
และสร้างแรงจูงใจให้กับครู 
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การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างตารางในเว็บเพจ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION ON CREATING TABLE  
 IN  WEBPAGE  FOR MATTHAYOMSUKSA 5  STUDENTS   

AT  CHOMSURANGUPATHAM  SCHOOL 

 
เรณู  ขวัญแก้ว1 

 

บทคัดย่อ 
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ  

1)  พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ ต 
เรื่องการสร้างตารางในเว็บเพจ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากเรียน
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
เป็นนักเรียน 1 ห้องเรียน จ านวน 42 คน ท าการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     
ครั้งนี้คือ 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เรื่องการสร้างตารางในเว็บเพจ 2) แบบทดสอบ               
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนบนเครือข่าย  และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

 
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test แบบ matched 
pair  
  ผลการวิ จั ยพบว่ า   1 )  บท เ รี ยนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องการสร้างตารางใน                  
เว็บเพจ  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 88.50/91.08  
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างตารางใน 
เว็บ เพจสูงกว่ าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่า 0.82 หมายความว่า บทเรียนบน
เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ช่ ว ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 82 และ 
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่าย
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต,  
                  การสร้างตารางในเว็บเพจ   

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
The objectives of this research 

were: 1) to develop the efficiency of web - 
based instruction on creating table in 
webpage for matthayomsuksa 5 students 
at 80/80 criterion, 2) to compare the pre-
test score with the achievement test score 
after learning through web – based 
instruction, 3) to study the effectiveness 
index on using web-based instruction, and 
4) to study the students’ satisfaction on 
using web - based instruction. 
 The sample is 42 matthayomsuksa 
5 students that used cluster sampling 
technique which assigned in one group of 
experimental research. Research 
instruments are 1) the web - based 
instruction on creating table in webpage, 2) 
the achievement test 3) the quality 
evaluation form, and 4) the questionnair of 
students’ satisfaction.  Data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation 
and matched paired t-test.  

The research results showed that: 
1) the efficiency of the web - based 
instruction on  creating table in webpage 
achieve at 88.50/91.08  according to the 
intended criteria , 2) the student’s 
achievement score that used web - based 

instruction on creating table in webpage 
was significantly higher than pre-test score 
at .05 level, 3) the effectiveness index of 
web - based instruction was 0.82 that 
shown the web-based instruction was able 
to enhance student gained more 
knowledge at 82 percentage , and 4) the 
student’s satisfaction by using web - based 
instruction was at the high level. 
 
Keyword : Web-based instruction,  creating 
table in webpage 

  

บทน า 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนั้น  นักเรียนขาดทักษะ
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา ง 30204 การสร้างเว็บไซต์ไม่เป็นที่น่า
พอใจ นักเรียนที่ขาดเรียนท าให้เรียนตามเพ่ือนไม่
ทันในเนื้อหาที่ครูสอนในคาบเรียน ไม่มีแหล่งข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ตรงกับเนื้อหาจากครูผู้สอน และนักเรียน
ที่ต้องเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ได้ เรียนรู้
ล่วงหน้า จึงมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยวิธีการสอนที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่
เป็นระบบ  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ ช่วย
ส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ที่
เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
และตลอดเวลา  การสอนบนเว็บสามารถตอบสนอง
ต่อผู้ เรียนที่มีความใฝุรู้  รวมทั้งมีทักษะในการ
ตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมวิธีการเรียนของตนเองได้  ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เข้าใจเนื้อหา สามารถช่วยแก้ปัญหาใน
ด้านของข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ศึกษา 
ซึ่งน่าจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดี
ขึ้นได ้

ดังจะเห็นได้จาก ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2540) กล่ าวว่ า อินเทอร์ เน็ตได้กลาย เป็นสื่ อ 
การศึกษาของโลกยุคใหม่ช่วยเปิดโลกกว้างให้แก่
ผู้เรียน และเป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญา
อย่างมากมายมหาศาล  ในขณะที่สื่อประเภทอ่ืนไม่
สามารถกระท าได้   ผู้เรียนจะมีความสะดวกต่อการ
ค้นหาข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็สามารถเข้าไป
ใช้เครือข่ายได้เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
ในลักษณะที่เรียนร่วมกันหรือเรียนต่างห้องกัน หรือ
แม้กระทั่งต่างสถาบันกัน ก็สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา ทั้งระหว่างครูกับ 

นักเรียนและระหว่างผู้เรียนเอง  เครือข่าย
คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวเชื่อมให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้ให้
ค าปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง  ประกอบกับ
ตว งพร  ณ  นคร  ( 2542) กล่ า ว ว่ า  ปั จ จุ บั น
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในโลกของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วย
ให้วิถีชีวิตของปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
เพราะอินเทอร์ เน็ตจะเสนอข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย  อีกทั้งเป็นแหล่งสารสนเทศส าหรับทุก

วงการ  ที่สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้  โดยไม่
ต้องเสียเวลาเดินทาง อีกทั้ง รุ่ง  แก้วแดง  (2543)  
กล่าวว่า ในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน
ถูกจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน  และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมก ากับของผู้สอน ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีความรู้ความเข้าใจ                       
มีประสบการณ์และการมองโลกแตกต่างกันออกไป 
ร วมถึ ง รู ป แบบการจั ดชั้ น เ รี ยน ในปั จ จุ บั น                        
ไม่สามารถที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

การน าประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมาใช้ใน
การพัฒนาบทเรียน  เป็นการจัดสภาพแวดล้อม 
การเรียนการสอนที่ประยุกต์คุณลักษณะของ
อินเทอร์เน็ต โดยน าทรัพยากรที่มีอยู่ใน  www 
(world  wide web) มาเป็นสื่อกลางเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เอกสารประกอบการ
เรียน บทเรียนส าเร็จรูป หรือแม้กระทั่งหลักสูตร
วิชา  เนื่ องจากเวิ ลด์ ไวด์ เ ว็บ เป็นบริการบน
อินเทอร์เน็ต ที่มีแหล่งข้อมูลอยู่มากมาย  และ
หลายรูปแบบทั้งตัวอักษรภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
หรือเสียง โดยอาศัยคุณลักษณะของการเชื่อมโยง
หลายมิติ (hyperlink)  ทั้งในรูปแบบของข้อความ
หลายมิติ  (hypertext)  หรือสื่อหลายมิติ  
(hypermedia) เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน เป็นการน าประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้าข้อมูลในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และสนองตอบแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก นั่นคือ 
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มิใช่การสอนที่ เป็นการถ่ายทอดความรู้  จาก
ครูผู้สอนเพียงฝุายเดียว  แต่เป็นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย   และเกิดข้ึนได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
สารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ซึ่งสื่อต่าง ๆ 
เหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และการวิจัยแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างตารางในเว็บเพจ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับคะแนนสอบก่อนเรียน ของนักเรียนที่
เรียนจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง
การสร้างตารางในเว็บเพจ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
  3. เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต 
เรื่องการสร้างตารางในเว็บเพจ  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการ
สร้างตารางในเว็บเพจ  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

 
 

วิธีการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
เป็นนักเรียน 1 ห้องเรียน จ านวน 42 คนท าการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
  1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง
การสร้างตารางในเว็บเพจ  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง ต า ร า ง ใ น เ ว็ บ เ พ จ 
  3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบน
เครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต  ส าหรับผู้ เชี่ ยวชาญ 
  4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง โดยสถานที่ที่ใช้ในการทดลองคือห้อง
คอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได ้

2. ผู้วิจัยแบ่งวิธีการทดลองออกเป็น                    
6 คาบเรียน ดังนี้ 

คาบเรียนที่ 1 ชี้แจงและท าความเข้าใจ 
อธิบายถึงจ ุดประสงค์ในการจัดการเร ียนรู ้ให้ 
กลุ ่มตัวอย่างจ านวน 42 คน ทราบเพื ่อให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้
กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน    
40 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที บันทึกผลคะแนนการ
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ทดสอบก่อนเรียนเพ่ือใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 

ค า บ เ รี ย น ที่  2 ถึ ง ค า บ เ รี ย น ที่  6   
          1. ผู้ วิจัยอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้
บทเรียนให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบ 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการจ ัดการเร ียนรู ้ที ่ออกแบบไว้   
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการ
สร้ า งตารางใน เว็ บ เพจ ส าหรับนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยให้นักเรียน
นั ่ง ป ร ะ จ า เ ค รื ่อ ง ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ์ที ่เ ชื ่อ ม ต ่อ
อินเทอร์เน็ตคนละเครื ่อง มีหูฟังส าหรับฟังเสียง
บรรยายประกอบเนื้อหาคนละ 1 ชุด 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ให ้กลุ ่มต ัวอย ่า งท าการทดสอบว ัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันทีหลังจากการเรียน
ครบทุกเรื่อง ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 
นาที และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
บ ท เ ร ีย น บ น เ ค ร ือ ข ่า ย อ ิน เ ท อ ร ์เ น ็ต 
  4. น าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปตรวจให้คะแนน ข้อที่
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0  คะแนน 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  
โดยสถิติค่า t-test  

5. น าคะแนนจากแบบสอบถามความพึง
พอใจ ค านวณหาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

ผลการศึกษา 
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                     

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.05/91.08 
สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในระดับดีมาก 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าคะแนนสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเท่ากับ 0.82 หมายความ
ว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตช่วยให้
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 82  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พึงพอใจ
ต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้าง
ตารางในเว็บเพจในระดับมาก  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องการสร้างตาราง 
ในเว็บเพจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ได้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด 
ที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ  88.50  และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบถูกในแต่ละข้อคิดเป็นร้อยละ  91.08  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมี
การจัดล าดับเนื้อหา และจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เร้า
ใจผู้ เรียนให้ เกิดความอยากรู้อยากเห็น มีการ
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บรรยายประกอบเนื้อหาแต่ละเรื่องโดยเสียงของ
ครูผู้สอนเอง สามารถดูเวลาที่นักเรียนเข้าศึกษา
บทเรียนได้ว่าเข้ามาศึกษาบทเรียนวันไหน เวลาใด 
และรวมเวลาที่ใช้บทเรียนแต่ละครั้ง พร้อมทั้งแสดง
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เ พ่ือ
เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนทั้งนี้สอดคล้องกับ 
บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ (2541) กล่าวว่าลักษณะของ
การเรียนจากเว็บนั้น เป็นการรวมสื่อที่หลากหลาย
เข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบกับมีการออกแบบที่น่าสนใจท าให้เว็บเพจ
มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง จึงเป็นสาเหตุให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอนผ่ านระบบ
เครือข่ายเป็นการกระตุ้นความสนใจ อีกทั้งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากผู้วิจัยได้
ออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ศึกษาจากเอกสารและต าราต่าง ๆ อีกทั้งได้รับ
ค าแนะน าจากประธานกรรมการที่ปรึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบบทเรียนนี้ ท าให้สามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาและสื่อความหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสรุป
ได้ว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   เรื่องการ
สร้ างตารางในเว็บ เพจ  ส าหรับนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อผู้เรียนได ้

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน 
เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่าผู้เรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ก่อนเรียนนักเรียนยังไม่มี
ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ตารางมา
ก่อน เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนไม่ได้
เรียนรู้โดยตรง เพียงแต่มีประสบการณ์จากการ
ค้นคว้าข้อมูลหรือการเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ  ประกอบ
กับเป็นรายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง และมีความ
ยากในการจดจ าค าสั่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ    
ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่า   เป็นวิชาที่ยากและไม่
สามารถท าได้   ดังนั้นการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ โดยการ
ใช้ตาราง จึงเป็นความรู้ใหม่ท่ีนักเรียนยังไม่เคยเรียนรู้
มาก่อน นักเรียนจึงได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนใน
ระดับต่ า หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนรู้การสร้าง
เว็บไซต์โดยการใช้ตารางจากครูและจากบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งสามารถเปิดบทเรียน
ท บ ท ว น ไ ด้ ต ล อด เ ว ล า ที่ นั ก เ รี ย น ต้ อ ง ก า ร 
เนื่องมาจากบทเรียนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ มีการศึกษาเนื้อหา และวิเคราะห์เนื้อหา 
รวมทั้งมีการออกแบบกราฟิกประกอบกับการ
ออกแบบบทเรียนให้น่าสนใจ มี เสียงบรรยาย
ประกอบเนื้ อหาแต่ละเรื่ องโดยครูผู้ สอนเอง  
  3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนบนเครือข่าย พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า
เท่ากับ 0.82 หมายความว่าบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างตารางในเว็บเพจช่วยให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
82  ทั้งอาจเป็นเพราะบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
เรื่องการสร้างตารางในเว็บเพจ  เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นผู้
เสนอแนะและส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนมี
ผลสัมฤทธิ์บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี  
 4. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนบนเครือข่าย
อิน เทอร์ เน็ ตที่ ไ ด้ พัฒนาขึ้ น  เป็นการ เรี ยนที่
สอดคล้องกับทฤษฏีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้เร็ว 
ช้า แตกต่างกัน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกพอใจ และไม่เกิดความกดดัน
ขณะเรียนเมื่อเรียนไม่ทันผู้เรียนคนอ่ืน ท าให้ผู้เรียน
รู้สึกไม่เครียดในระหว่างที่เรียน อีกทั้งยังสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาได้อีกด้วย 
จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนใน
ทุก ๆ  ด้าน  
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. ก า ร พัฒนาบท เ รี ยนบน เครื อข่ า ย
อิน เทอร์ เน็ ต  ควรจะต้องมีการวางแผนและ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
กล่ าวคือ ผู้ พัฒนาควรศึกษาปัจจั ยต่ า ง  ๆ  ที่
เหมาะสมกับรายวิชาที่จะน ามาใช้  ได้แก่  การ
วิเคราะห์ความต้องการ ลักษณะของการเรียนของ
ผู้เรียน จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน เพ่ือเลือก
รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม และความต้องการของผู้เรียนให้

เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาและพฤติกรรมที่
ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียน 

2.  การเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่
ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน จึงไม่ควรจ ากัด
เวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ และควรเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาตามความต้องการและความพร้อม           
โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาแนะน าผ่านช่องทาง                  
ต่าง  ๆ   ของระบบเครือข่าย 

3. การใช้บทเรียน ครูควรตรวจสอบความ
พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาระหว่าง
เรียน 

4. การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีข้อดีในการสนองตอบต่อความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี  และเป็นเพียง
สื่อชนิดหนึ่งที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
ทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียน    ซึ่งบทเรียนไม่สามารถปลูกฝัง
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้   จึงควรมี 
ครูผู้สอนคอยแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 

5.  โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ในทุกรายวิชา เพ่ือกระตุ้นให้
ครูผู้สอนเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ และยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 
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การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

Development of Web-based Training on Create Presentation Technique 
for THAI Airways International Public Company Limited’s Officers 

 
ธยาดา  ผลมาตย์1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  สร้างและ

หาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เรื่อง 
เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ส าหรับพนักงาน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการฝึกอบรมและคะแนนสอบก่อนฝึกอบรม 
ผ่านเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงาน
น า เสนอ  3 ) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  และ 
4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้อบรม ที่มีต่อเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  

กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย  ได้ แก่ 
พนักงานฝุายพัฒนาทรัพยากรการบิน  บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 30 คน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยได้แก่ เว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม แบบ
ประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม และแบบสอบถาม
ความพึงพอที่มีใจต่อเว็บฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล

โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ค่าทีแบบจับคู่ (math paired t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 1)  เว็บฝึกอบรม เรื่อง 
เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ มีคุณภาพในระดับ ดี
มาก และมีประสิทธิภาพ 84.67/81.44 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ดัชนีประสิทธิผล
ของเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงาน
น าเสนอ มีค่าเท่ากับ 0.74 หมายความว่า เว็บ
ฝึกอบรม ช่วยท าให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 74  และ 4) ผู้ฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อเว็บฝึกอบรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : เว็บฝึกอบรม, เทคนิคการสร้างงาน
น าเสนอ 
 
 
 
 
 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
The purposes of this research were:             

1) to develop and find out the quality and 
efficiency of  web-based training on Create 
Presentation Technique for THAI Airways 
International Public Company Limited’s Officers at 
80/80 criterion,  2)  to compare training 
achievement test  scores with pre-test scores after 
learning through web-based training on Create 
Presentation Technique,    3)  to study the 
effectiveness index of web-based training on 
Create Presentation Technique  and 4)  to study 
the trainee’ satisfaction toward web-based training 
on Create Presentation Technique.  

The sample group was 30 officers from 
Aviation Resources Development Department of 
THAI Airways International Public Company 
Limited by simple random sampling. The 
instruments of this research were the web-based 
training on Create Presentation Technique, the 
training achievement test, the media quality 
evaluation form and the questionnaire to 
measuring the trainee’ satisfaction toward web-
based training on Create Presentation Technique.  
The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation and math 
paired t-test dependent. 

The result showed that 1)  the web-
based training on Create Presentation Technique 

had the quality in a very high level and the 
efficiency was 84.67/81.44 according to stated 
criteria,  2)  the training achievement test scores 
was significantly higher than average pre-test 
scores at the .05 level,  3)  the effectiveness index 
of web-based training on Create Presentation 
Technique was 0.74 that shown the web-based 
training was able to enhance trainee gained more 
knowledge at 74 percentage and 4)  the average 
trainee’ satisfaction toward web-based training 
was high level.  
 
Keyword :  Web-based training, Create 

Presentation Technique  
  

บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารเทศแบบออนไลน์

ได้เข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ท าให้มีการสร้างและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ผ่านเว็บอย่างมาก และมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ซึ่ งนับเป็น
เครื่ องมือส าคัญในการที่ จะน าพาองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ตั้งไว้ และทรัพยากรมนุษย์ก็เป็น
ส่วนที่ส าคัญที่สุดในองค์กร การบริหารงานใน
องค์กรต่างมีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ต้องการให้งาน
บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลและพัฒนาอยู่เสมอ 
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การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและสนับสนุน
การฝึกอบรมด้วยการฝึกอบรมบนเว็บ (Web-
based Training: WBT) นั้นเป็นการน าคุณสมบัติ
ต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการจัดการ
ฝึกอบรม ในลักษณะที่สื่อประเภทอ่ืนไม่สามารถ
จัดการได้ ทั้งการขอค าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้วย
เครื อข่ ายบนเว็บ  การสร้ า งบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ร่วมกันที่ช่วยลดข้อจ ากัด
ด้ านสถานที่  เ ว ลา  และค่ า ใ ช้ จ่ ายที่ น้ อยล ง 
นอกจากนี้การฝึกอบรมบนเว็บสามารถส่งเสริม
แนวคิดวิธีเพ่ือการสื่อสารในสังคม โดยผู้ใช้สามารถ
ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหา
ค าตอบในสิ่งที่ค้นหาได้อย่างอิสระ และมีความเป็น
ส่วนตัว 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ถือได้
ว่าเป็นองค์กรที่มีสายงานการบังคับบัญชาหลาย
หน่วยงาน ที่ เกี่ ยวข้องกัน ดังนั้น  เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงจ าเป็นต่อการบันทึกข้อมูลส าคัญ
ต่างๆ การเรียกดูข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลด้าน
การเข้ารับการฝึกอบรม การเรียนรู้แบบออนไลน์ใน
สาขาวิชาความรู้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
หรือด้านการบริหาร การจัดการงานเอกสาร ทั้ง
เอกสารรับส่งภายใน และภายนอกหน่วยงาน รวม
ไปถึงฐานข้อมูลส่วนบุคลลของพนักงาน ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และข้อมูลข่าวสารถึง
พนักงานผ่านทางเว็บไซต์ THAISphere ซึ่งเป็น 
Intranet ของบริษัทฯ ปัญหาที่พบเนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนวัตกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องใช้ทักษะความรู้ 

ความสามารถของบุคลากร ประกอบกับลักษณะ
งานที่รับผิดชอบไม่สามารถที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็วได้ ท าให้เกิดปัญหาการขาดความรู้และ
ทักษะในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

จากปัญหาดังกล่าวเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรในการเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่าง
อิสระ ผู้ วิ จัยได้ศึกษาถึ ง เรื่ อง การพัฒนาเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท  การบิน ไทย  จ ากั ด 
(มหาชน) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในงานที่
รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุดและส าเร็จตาม
เปูาหมาย การท างานต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการ
สร้างงานน าเสนอ ส าหรับพนักงาน บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝึกอบรมและคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม ผ่าน
เว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)  

3. เ พ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
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4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรม 
ที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงาน
น าเสนอ ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของการฝึกอบรม  
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “ฝึก” 
หมายถึง ท า บอก แสดง หรือ ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ จนมีความช านาญ  “อบรม”  
หมายถึง แนะน าพร่ าสอนให้ซึมซับเข้าไปจนติดเป็น
นิสัย หรือ แนะน าชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ 
บ่มนิสัย ขัดเกลานิสัย 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการท างานให้ดีขึ้น 

การเข้ารับการฝึกอบรมจะท าให้ได้รับความรู้และ
ยุทธวิธีการสอนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มและมองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ตน 

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม 
และผู้ที่ เกี่ยวข้องเกิดความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง 

3. เ พ่ือช่วยให้ผู้ เ ข้ าอบรมได้มี โอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยกัน
วางแผน และปรับปรุงวิธีการสอน และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดเจตคติ ขวัญ และ
ก าลังใจที่ดี เกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือพัฒนาบรรยากาศการท างานภายใน
องค์กรหรือสถานศึกษาให้ดีขึ้น เพราะการฝึกอบรม
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้สมาชิกมารวมตัวกัน เพ่ือ
ศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ช่วย
พัฒนากระบวนการติดต่อสื่ อสารภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

ความหมายของเว็บฝึกอบรม 
ปรัชญานันท์  นิลสุข (2544) ได้กล่าวว่า 

เว็บฝึกอบรม เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบ
อินเทอร์เน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพ่ือการเรียน
การสอน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถ
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 

การหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523) ได้กล่าวว่า            

การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง การ

น าชุดการสอนไปทดลองใช้โดยการทดลองตาม

ขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแล้ว

น าไปทดลองสอนจริง แล้วท าการหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอน ประสิทธิภาพที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ที่

ผู้ สอนคาดว่ าผู้ เรี ยนจะเกิดการเปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรม เป็นที่พึงพอใจโดยก าหนดเปอร์เซ็นต์

ของผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 
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หรือประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ การ

ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การประกอบ

กิจกรรมกลุ่ม งานที่มอบหมาย กิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่

ผู้สอนก าหนด 

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ คือ การประเมิน

พฤติกรรมขั้นสุดท้าย พิจารณาจากผลการสอนโดย

การทดสอบหลังเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม  
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม หมายถึง ผลที่

เกิดจากกิจกรรมการฝึกอบรม กระบวนการต่างๆ 
จนบรรลุวัตถุประสงค์หรือมีความพึงพอใจกับ
ผลลัพธ์ที่ ได้ ประกอบด้วยความรู้  ความเข้าใจ 
ความรู้สึก เจตคติและทักษะที่สามารถวัดได้ด้วย
การสังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบและตรวจผลงาน   
  

การหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
บุญชม  ศรีสะอาด (2546) กล่าวว่าในการ

วิ เคราะห์หาประสิทธิผลของสื่อ วิธีสอน หรือ
นวัตกรรม ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นว่ามี
ประสิทธิผล (effectiveness) เพียงใด ก็จะน าสื่อที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่อยู่ในระดับมาก
เหมาะสม แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาดัชนี
ประสิทธิผล 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผู้อบรมมีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์การ

ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็น เป็น Pre-Experimental 
design (one group pre-test/post-test design)  

ประชากร  คื อ  พนั กง านฝุ าย พัฒนา
ทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 110 คน (ข้อมูลจากฝุายบุคล ณ 
วันที่ 22 มกราคม 2556) 

กลุ่มตัวอย่ างคือ พนักงานฝุายพัฒนา
ทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยการสุ่มอย่างง่ายได้พนักงาน 30 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงาน
น าเสนอ ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
ผ่านเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ส าหรับ
พนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

3. แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม เรื่อง 
เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ส าหรับพนักงาน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม ที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้าง
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งานน าเสนอ ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. อธิบายถึ งจุดประสงค์ในการใช้ เว็บ   

ฝึกอบรมให้กลุ่มตัวอย่างทราบ เพ่ือให้การฝึกอบรม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ทดสอบก่อนฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบ
จ านวน 30 ข้อ ในเวลา 20 นาที ก่อนด าเนิน
กิจกรรมการฝึกอบรม 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมตาม
แผนที่ออกแบบไว้ ด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิค
การสร้างงานน าเสนอ ส าหรับพนักงาน บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝึกอบรม 

5. ให้ผู้อบรมตอบแบบสอบถามความ                   
พึงพอใจต่อเว็บฝึกอบรม 

6. น าคะแนนการทดสอบก่อนการ
ฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ โดยสถิติ match 
paired      t-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 

1. เว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงาน
น าเสนอ ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.67/81.44 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมผ่านเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

3. ดัชนีประสิทธิผลของเว็บฝึกอบรม เรื่อง 
เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ มีค่าเท่ากับ 0.74   
หมายความว่า ผู้เข้าอบรมมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74   

4. ผู้ ฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อเว็ บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก 

 
ข้อวิจารณ์งานวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
ส าหรับ พนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) จากกลุ่มพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้
ค ะ แ นน เ ฉลี่ ย ขอ ง ผู้ เ ข้ า อบ รม ทั้ ง ห ม ดที่ ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมคิดเป็น
ร้อยละ 81.44  และคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหัด
ระหว่างฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ  84.67 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนระบบบริหารการ
เรียนการสอน Learning Management System 
ของโปรแกรม Moodle เป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นสิ่งแปลกใหมส่ าหรับ พนักงาน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีการเรียกใช้
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งานอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน อีกท้ังการล าดับการเรียนรู้มีการแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นตอนๆ และมีการสอดแทรกสื่อหลาย
ประเภท ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้  
และผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อ จ ากัด
เกี่ยวกับเวลา  และสถานที่ ทั้งนี้ยังเกิดการตื่นตัวใน
การท าแบบทดสอบที่ระบุเวลา พร้อมทั้งแสดงผล
คะแนนให้ผู้เรียนทราบโดยทันที ซึ่งสอดคล้องกับ 
Camplese (2007) ที่อธิบายความหมาย ของการ
เรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการจัดการเรียนการ
สอนทั้งกระบวนการหรือบางส่วนโดยใช้ เวิลด์ ไวด์ 
เว็บ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยน
สารข้อมูลระหว่างกันเนื่องจากเวิลด์ไวด์ เว็บมี
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลได้หลาย
ป ร ะ เ ภ ท ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  ข้ อ ค ว า ม  ภ า พ นิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝึกอบรมและคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรมผ่านเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่าผู้เข้าอบรมมีคะแนนทดสอบหลัง
การฝึกอบรม สูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมที่เข้า
รับการฝึกอบรม มีความรู้ เ พ่ิมมากขึ้น ในเรื่อง 
เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
การออกแบบเว็บฝึกอบรมตามตามกระบวนการ
เรียนการสอน 7 ขั้นของฮอฟฟ์แมน (Hoffman, 
1997) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าฝึกอบรม

ด้วยการใช้ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ
วีดิทัศน์ ให้เกิดความน่าสนใจเข้าไปเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  มีการแจ้งวัตถุประสงค์ และทบทวนด้วย
การฝึกปฏิบัติหลังการฝึกอบรมแต่ละหน่วย เป็น
การเตรียมความพร้อมส าหรับเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
ทั้งนี้มีการแจ้งผลเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ทราบ ใน
ระหว่างการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเรียนรู้
ร่วมกันด้วยเครื่องมือสื่อสารบนเว็บ เช่น กระดาน
สนทนา และห้องสนทนา หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ด้วย แบบทดสอบ
หลังการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
สุริวิภา  ขุนทอง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ ส าหรับ พนักงาน บริษัท 
เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) คะแนนก่อนฝึกอบรมและ
คะแนนหลังฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยคะแนนหลังการฝึกอบรม
สู งกว่ าคะแนนก่อนฝึกอบรม ซึ่ ง เป็น ไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 
0.74 หมายความว่าเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการ
สร้างงานน าเสนอช่วยให้ผ้าอบรมมีความก้าวหน้าใน
การฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74 ทั้งอาจเป็นเพราะ
เว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ ได้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวัลย์  
เดชะมาก  (2554)  ที่ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนา
บทเรียนบนเว็บฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม 
OpenOffice.org Writer ส าหรับพนักงานบริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด พบว่าการหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เรื่องการ
ใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer ส าหรับ
พนักงาน บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด มี
ค่าเท่ากับ 0.69 คิดเป็นร้อยละ 69 ซึ่งหมายถึง 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
69 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้
ฝึกอบรม ที่อบรมผ่านเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิค
การสร้างงานน าเสนอ ส าหรับพนักงาน บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม ( = 4.48)  ซึ่งการที่ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมบนเว็บ อาจ
เนื่องจาก เนื้อหาที่น าเสนอในการฝึกอบรมเป็นเรื่อง
ใหม่ที่เป็นประโยชน์โดยตรงในเรื่องเทคนิคการสร้าง
งานน าเสนอใช้รูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บ ที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน 
นอกจากนี้การฝึกอบรมบนเว็บช่วยตอบสนองความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ คคล  ที่ มี พ้ื น ฐ านความรู้ 
ความสามารถในการเรียนรู้ และทักษะที่แตกต่างกัน
ให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ตามศักยภาพ ประกอบกับ
การน าเสนอเนื้อหาแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆ แบบ
เรียงล าดับ ให้ผู้ฝึกอบรมค่อยๆ เรียนรู้ไปทีละน้อย 
ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสนา  สังข์พุ่ม (2550) ได้ท าการวิจัย การ

ฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูโรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนต่อ
บทเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. เว็บฝึกอบรมที่สร้างโดยระบบบริหาร

จัดการ LMS ของโปรแกรม Moodle ที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นนั้น ควรเตรียมความพร้อมด้านระบบ และ
องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ซึ่งจะ
ช่วยอ านวยความสะดวก และใช้ในการติดตาม 
กระตุ้นผู้เข้าฝึกอบรมให้เกิดความสนใจใฝุรู้ เรียนรู้
ร่วมกัน ในการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ ประกอบกับ
เครื่องมือที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อบนเว็บ 
และการวัดผลและประเมินผลได้อย่างเที่ยงตรง 
และเป็นการเพิ่มคุณภาพให้เว็บฝึกอบรม 

2 .  การสร้ า งฝึ กอบรม ควรจัดแหล่ ง
ทรัพยากรทางการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและ
เพียงพอต่อเนื้อหาที่จะน ามาออกแบบบทเรียน 

3 .  ก า ร ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ฝึ ก อบ ร ม  มี ก า ร
ปฏิบัติการกับข้อมูลในปริมาณที่มาก จ าเป็นต้องมี
ระบบแม่ข่ายและระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
สูง  เพ่ือรองรับการท างานของระบบด้านความเร็ว
ในการประมวลผลและความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลจ านวนมากได้  

4. ก่อนการใช้งานเว็บฝึกอบรม จะต้องมี
การปรับปรุงหรือประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในขณะนั้นของแต่ละ
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วิชาก่อนน าไปใช้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชามีข้อจ ากัดและ
รายละเอียดแตกต่างกันออกไป 

5. นอกจากการสังเกตพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองระหว่างฝึกอบรมแล้ว ควรสอดแทรก
คุณธรรมการใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ย นปลอดภั ย จ ากกา ร ใช้ สื่ อ จ า ก
อินเตอร์เน็ต 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการออกแบบเว็บฝึกอบรม ความคู่

กับการฝึกอบรมปกติที่เรียกกว่าการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน เพราะการฝึกอบรมผ่านเว็บ ผู้เข้าอบรม
ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ ขณะเดียวกันบางคนอาจ
มีความต้องการให้วิทยากรช่วยสอนมากกว่าการ
เรียนด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว 
 2. ควรน าเว็บฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการ
สร้างงานน าเสนอ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
กับผู้เข้าอบรมหรือผู้เรียนในกลุ่มอ่ืนๆ  เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของเว็บฝึกอบรมซึ่งเพ่ือเป็นการยืนยัน
ผลการทดลองในครั้งนี้ 
 3. ควรวิจัยเว็บฝึกอบรม ในวิชาอ่ืนๆ หรือ
ในรูปแบบอ่ืนๆ ในลักษณะเนื้อหาเดียวกันเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ของผู้เข้าอบรมให้ดียิ่งขึ้น 
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การพัฒนาเว็บฝึกอบรม  เร่ือง การผลิตสื่อมัลติมีเดยีปฏิสัมพันธ์ 
ส าหรับครู โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 

Development of Web-based Training on Interactive Multimedia Production 
for Wat Khian School Teachers 

 
นุษบา  สุขญาณกิจ1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์   เ พ่ือหา

คุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บฝึ กอบรม  
เ รื่ อ ง  ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ป ฏิ สั ม พั น ธ์  
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม  ประเมินทักษะการผลิต
สื่อของครูหลังการฝึกอบรม และ ส ารวจความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 

กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย   ได้ แก่                    
ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน  ภาคเรียนที่  2                    
ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
ด้วยวิธีจับสลาก จ านวน  30  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ  แบบทดสอบ  แบบประเมินทักษะ
ปฏิ บั ติ  แ ล ะ  แบบ สอบถ ามคว าม พึ ง พอ ใ จ 
วิธีด า เนินการวิจัย ขั้นแรกให้ ครูที่ เข้ ารับการ
ฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม จากนั้น
ให้ศึกษาเนื้อหาบนเว็บฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
และฝึกปฏิบัติ สุดท้ายให้ครูท าแบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม แบบประเมินทักษะปฏิบัติการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม  ใช้เวลา 15 ชั่วโมง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า  เว็บฝึกอบรม เรื่อง การ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  คะแนน
ทดสอบหลังการฝึกอบรมของครูที่ฝึกอบรมด้วยเว็บ
ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทักษะการ
ผลิตสื่อของครูหลังการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
อยู่ในระดับดี และครูที่ฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : เว็บฝึกอบรม, สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
 

Abstract 
The purposes of this study were to 

find out the quality and efficiency of  
web-based training on Interactive 
Multimedia Production; to compare the 
pretest and posttest score after training by 
web-based training; to evaluate the 
teachers’ multimedia production skills after 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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training and to survey the teachers’ 
satisfaction toward web-based training on 
interactive multimedia production. 
 The sample were  30 Wat Khian 
school teachers selected using a  simple 
random sampling method. The research 
instruments were the Web-based 
evaluation form, a test , the multimedia 
production skills evaluation form and the  
teachers’ satisfaction questionnaire toward 
web-based training on Interactive 
Multimedia Production. The research 
methodology was as follows; first teachers 
finished the pretest then studied with the 
Web-based training, and the posttest was 
administrated to the teacher, finally the 
multimedia production skills evaluation 
and the teachers’ satisfaction 
questionnaire were given to the teacher 
which spent 15 hours. Data were analyzed 
by using mean, standard deviation and a  
t-test statistic. 

 The results showed that the 
quality  of Web-based training on 
Interactive Multimedia Production was  
at a good level and the efficiency was at 
75/75 criterion. After training,  the posttest 
scores were higher than the pretest scores 
at the statistical significances of .05 and  

the teachers’ multimedia production skills 
were at a good level. Moreover, the 
teachers’ satisfaction toward web-based 
training on Interactive Multimedia 
Production was at a high level. 
Keywords : web-based training, interactive 
multimedia 
 
บทน า 

การ เปลี่ ยนแปลงของสั งคมทางด้ าน
เทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะ  
การด ารงชีวิตของมนุษย์  และโดยเฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้ของครูให้กับผู้เรียน การใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นมาก
ส าหรับการเรียนรู้  ท าให้การจัดการเรียนรู้ มี 
ความหลากหลาย กว้างไกล ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2553) 

เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ว่ า ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ป็ น
กระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เมื่อมองการฝึกอบรมในฐานะที่เป็นแนวทางใน 
การพัฒนาข้าราชการตามนโยบายของรัฐ การ
ฝึกอบรม ช่วยให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการใน 
การปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร (มนตรี  แย้ม
กสิกรณ,์ 2553) 

จากสภาพการณ์ทางการเรียนรู้ในสังคม
ปัจจุบันได้ เปลี่ ยนแปลงทั้ งรูปแบบและสาระ                 
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ทางการเรียนรู้ ได้ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการอย่างหลากหลาย ทั้งนี้รูปแบบของสื่อทาง
การศึกษารูปแบบหนึ่งคือ สื่อประเภทมัลติมีเดีย 
หรือสื่อประสมซึ่งกลายเป็นสื่อที่ส าคัญ มีบทบาท 
และได้รับความนิยมน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
ในวงการศึกษาปัจจุบัน ทางสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียนจึงได้บรรจุโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาตั้งแต่ปี 2551 - 2555 
โดยที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการฝึกอบรมที่ผ่านมา
อาศัยวิทยากรจากภายนอกมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก มีความยุ่งยากใน
เงื่อนไขของเวลา และการจัดเตรียมสถานที่ในการ
ฝึกอบรม ปัญหาส าคัญที่พบจากการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ คือ ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องทักษะการผลิตสื่อ และการ
ใช้สื่อการสอนของครู โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิต
สื่อการสอนเพ่ือน ามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มี
การพัฒนาสื่อเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ หรือทบทวน
การใช้งานอยู่เสมอ การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ                
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้สื่อให้มากขึ้น (รายงาน
สรุ ป ผล โค ร งก าร พัฒนาการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์, 2554) และในปัจจุบันคงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าอินเทอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมากในโลกของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ใน
วงการธุรกิจ การศึกษา ต่างก็ได้รับประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน (บุญ
ลักษณ์  เอ่ียมส าอางค์ และคณะ, ม.ป.ป.) 

จากความส าคัญของการใช้สื่อมัลติมีเดียใน
การจัดการเรียนการสอนของครูในปัจจุบัน และ
ปัญหา ข้อจ ากัดการฝึกอบรมพัฒนาครูที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเว็บฝึกอบรม 
(Web-based Training: WBT) หลักสูตรการสร้าง
สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
LectureMAKER 2.0 ซึ่งครูสามารถฝึกอบรมได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ความ
ยืดหยุ่น ด้านเวลา สถานที่ในการเรียนรู้ เมื่อครู
ได้รับการพัฒนาด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอจะสามารถส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง  
การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ด้ ว ย เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม  
เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

3.  เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษะก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
มัลติมีเดียของครูหลังการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์   
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4.  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ด้ ว ย เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  
การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่  ครูโรงเรียนเทศบาล 

วัดเขียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  จ านวนทั้งสิ้น 
46  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูโรงเรียนเทศบาล
วัดเขียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ซึ่งได้มาโดย 
การสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับสลาก จ านวน 30  คน 

2. ระยะเวลาในการทดลองด าเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 
15 ชั่วโมง (รวมการทดสอบและการประเมินทักษะ
ปฏิบัติ) 

3. เ นื้ อ ห า  ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
ปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5  หน่วย ได้แก่ เริ่มต้น
กับสื่อมัลติมีเดีย , รู้จักกับโปรแกรมสร้างสื่อ
มัลติมีเดีย LectureMAKER 2.0, พ้ืนฐานการใช้งาน
โปรแกรม LectureMAKER 2.0, การใช้งาน
โปรแกรมเพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ และ การสร้างสื่อ
แบบปฏิสัมพันธ์ 

4. สิ่งที่ศึกษา 
ตัวจัดกระท า ได้แก่ เว็บฝึกอบรม เรื่อง 

การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

ผลจากการจัดกระท า ได้แก่  คะแนน
ทดสอบหลั งการฝึกอบรมด้ วย เว็บฝึ กอบรม  
เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  ทักษะการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียของครู และความพึงพอใจของครู
ต่อการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึก อบรม  
เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ  

2. แบบทดสอบ เรื่อง การผลิตสื่อ 
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เป็นแบบทดสอบประเภท
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20  ข้อ   

3. แบบประเมินทักษะปฏิบัติของผู้เข้ารับ
การอบรม เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน 
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. เตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ชุดหูฟัง และเครื่องมือในการทดลอง โดยใช้สถานที่
ในการทดลองคือ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ จ านวน  1  คนต่อ  1  เครื่อง   
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 3.  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในวันที่                 
22  มีนาคม  2556  โดยได้ชี้แจงเงื่อนไขและการใช้
งานเว็บฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ให้กับครูผู้เข้ารับการอบรมทราบก่อน   
 4.  ครูที่เข้ารับการอบรมด้วยเว็บฝึก อบรม
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

5. ครูที่เข้ารับการอบรมท าแบบ ทดสอบ
ก่อนการฝึกอบรม จ านวน20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 
เพ่ือวัดความรู้เบื้องต้น เก็บเป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบกับคะแนนหลังการฝึกอบรม 

6.  ในวันที่  25 - 26  มีนาคม  2556  
เวลา  08.00 - 16.30 น.  ตามก าหนดการของ
โ ค ร ง ก า ร   ค รู ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  
การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ท าการฝึกอบรม
ด้วยตนเอง ใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหา และฝึก
ปฏิบัติ จนครบทั้ง 5 หน่วย รวม  11 ชั่วโมง   

7.  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ให้ครูท า
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม จ านวน  20  ข้อ ใช้
เวลา  30  นาที และปฏิบัติภาระงานเพ่ือประเมิน
ทักษะปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรายวิชาที่ตน
สอน จ านวน  1  ชิ้นงาน ใช้เวลา  3  ชั่วโมง  
หลังจากผู้วิจัยได้ประเมินทักษะปฏิบัติแล้วได้แจ้งผล
ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบทันที 

8. ให้ครูที่ เข้ ารับการอบรมท า
แบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการฝึกอบรมด้วย
เว็บฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ 

 
 

ผลการวิจัย 
1.  เว็บฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อ

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2.  คะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมของ
ครูที่ ฝึ กอบรมด้วย เว็บฝึกอบรม  เรื่ อง  
การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สูงกว่าคะแนน
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3.  ทักษะการผลิตสื่อของครูหลังการฝึก 
อบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับด ี ( = 2.62) 
4.  ครูที่ฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่อง 

การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก ( = 4.35) 
 

ข้อวิจารณ์ 
 ผลการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การผลิต
สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ส าหรับครู โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ค่าเฉลี่ยรวม ( = 4.44) และมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  75/75 (เปรื่อง กุมุท, 2519) เนื่องจากเว็บ
ฝึกอบรมมีเนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน รูปภาพสอดคล้องกับ
เนื้อหา เสียงชัดเจน สัมพันธ์กับการน าเสนอเนื้อหา 
การใช้สีและตัวอักษรเหมาะสมกับวัย วีดิทัศน์สาธิต
สรุปการฝึกปฏิบัติ มีภาพชัดเจน ใช้กิจกรรมการ
ฝึกอบรมและการประเมินผลเหมาะสม ประกอบกับ
ก่อนการน าเว็บฝึกอบรมไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
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ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการ try out กับกลุ่มทดลอง
เพ่ือหาข้อบกพร่อง ได้ปรับแก้ไขตามวิธีระบบจนมี
ความสมบูรณ์ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
และหลังการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่อง  
การผลิตสื่อมัลติมี เดียปฏิสัมพันธ์  ส าหรับครู 
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พบว่าครูมีคะแนน
ทดสอบหลังการฝึกอบรม สูงกว่าคะแนนก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่าครูที่
เข้ารับการอบรม มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น ในเรื่อง การ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ และผลการประเมิน
ทักษะการผลิตสื่อของครู อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยรวม  

( = 2.62) เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบเว็บ
ฝึกอบรมตามกระบวนการเรียนการสอน 7  ขั้นของ 
Hoffman (1997) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ ภ า พ ก ร า ฟิ ก 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีทัศน์ ให้เกิดความ
น่าสนใจเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีการแจ้ ง
วัตถุประสงค์ และทบทวนความรู้ เดิมก่อนการ
ฝึกอบรม โดย ใช้ การวัด พ้ืนฐานความรู้ ด้ ว ย
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม และทบทวนด้วยการฝึก
ปฏิบัติหลังการฝึกอบรมแต่ละหน่วย เป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่ ทั้งนี้มีการแจ้งผลเป็นข้อมูลย้อนกลับให้
ทราบในระหว่างการฝึก อบรม ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเรียนรู้ร่วมกันด้วยเครื่องมือสื่อสารบนเว็บ 
เช่น กระดานสนทนา และห้องสนทนา หลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้มีการวัดความรู้ ความเข้าใจ

ด้วยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม และการวัดผล
การน าไปใช้ด้วยการประเมินทักษะปฏิบัติ โดยให้              
ผู้ เข้ารับการอบรมปฏิบัติการสร้างสื่อบทเรียน
มั ล ติ มี เ ดี ย ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
LectureMAKER  ในรายวิชาที่สอน จ านวน 1 
ชิ้นงาน  เป็นการท้าทายความสามารถของตนเอง 
สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เข้ารับการ
อบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อไป และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม ( = 4.35)  ซึ่งการที่ครู 
มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
อาจเนื่องจากเนื้อหาที่น าเสนอในการฝึกอบรมเป็น
เรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์โดยตรงในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนของครู และใช้รูปแบบการฝึกอบรม
บนเว็บที่ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่เคยได้รับการอบรม
มาก่อน นอกจากนี้การฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพ้ืน
ฐานความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่แตกต่างกันให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ตามศักยภาพ 
ประกอบกับการน าเสนอเนื้อหาแบ่งออกเป็นตอน ๆ 
แบบเรียงล าดับ ให้ผู้ฝึกอบรมค่อย ๆ เรียนรู้ไปทีละ
น้อย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมีวิทยากรเป็น
ผู้เสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้เข้า
รับการอบรมทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ผล
งานเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้เข้ารับ 
การอบรม 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  การฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม โดยใช้

วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอบสนองความต้องการ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา หากผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  
การฝึกปฏิบัติและท ากิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บด้วย
ตนเองจะสะดวกมากขึ้น และทั้งนี้วิทยากรจ าเป็นที่
จะต้องมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
อ านวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศใน 
การเรียนรู้ 

2.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์
ผลงานการผลิตสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับครู หลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนด้วยการด าเนิน
โครงการที่ต่อเนื่อง เช่น โครงการประกวดและผลิต
สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

3.  การใช้งานโปรแกรม Moodle ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ของเว็บฝึกอบรม หากผู้วิจัยมี
ความสามารถด้านการใช้ภาษา script ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือใช้ลดข้อจ ากัดด้านรูปแบบเว็บ 
(theme) ให้มีความสวยงาม แปลกใหม่ขึ้น ซึ่งเป็น
ความสามารถในข้ันสูงที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 4.  ในการสร้างเว็บฝึกอบรมให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้งาน และมีความแพร่หลาย ผู้บริหาร
ต้นสังกัดควรให้ความสนใจ ใช้เว็บฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรครูในสังกัดในด้านต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ตามหลักการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 

ต้องให้อิสระในการเรียนรู้  จึงไม่ควรจ ากัดเวลา 
และสถานที่ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
อัธยาศัย จึงควรวิจัยปัญหาและผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ โดยใช้การฝึกอบรมบนเว็บตามทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 

2.  จากการประเมินทักษะปฏิบัติหลังการ
ฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม พบว่าอยู่ในระดับดี  จึง
ควรวิจัยเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติที่ได้จากการ
ฝึกอบรมแบบปกติ และการฝึกอบรมบนเว็บใน
หลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีวินัยในตนเอง ที่เรียนรู้โดยใช้                                 
การสอนบนเว็บ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 

STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND SELF DISCIPLINE LEARNED BY                    
WEB – BASED INSTRUCTION OF MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS FROM 

SAOHAI “WIMOLWITTHAYANUKUL” SCHOOL 
 

สุภาภรูณ์ ภู่ดี1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เพ่ื อ 1) หา
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ  เรื่ อง โครงงาน
คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อ เพ่ือการศึกษา การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Flip Album ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านการเรียนบนเว็บ
กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ 3) ศึกษาความมีวินัยใน
ตนเองระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนบนเว็บ 4) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของการสอนบนเว็บ 5) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนบนเว็บ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ 
วิธีการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสาไห้  “วิมลวิทยา
นุกูล”  จ านวน 60 คน  ได้มาจากการคัดเลือกโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้ นตอน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยคื อ                                
1)  บทเรียนบนเว็บ เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อ
เพ่ือการศึกษา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โปรแกรม Flip Album 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  3) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย                       

ในตนเองของนักเรียนที่เรียนบนเว็บ และ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนบนเว็บ                     
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ค่าร้อยละ และ ค่า t - test   
ผลการวิจัยพบว่า 1) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบน
เว็บ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.66/89.67 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และจากการประเมิน
คุณภาพของผู้ เชี่ยวชาญอยู่ใน ระดับดีมาก 2) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านการ
เรียนบนเว็บกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  3) การศึกษาความวินัยใน
ตนเองระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนบนเว็บ  มีคะแนน
รวมเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 2.53                            
4) การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการสอนบนเว็บ พบว่าค่า
ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ .90  หมายความว่า ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ  90  และ                     
5) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน                  
บนเว็บ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจ                   
มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were  to                    
1) study the efficiency of the web-based instruction 
on educational media computer project and E-book 
using Flip Album program progress of 
Matthayomsuksa 3 students taught by using web-
based instruction and traditional instruction 2) to 
compare the learning achievement of the students 
taught by using web-based instruction and traditional 
instruction 3) study self discipline of the students 
during taught by using web-based instruction 4) study 
the effectiveness index of the web-based instruction, 
and 5) study the satisfaction of students to the web-
based instruction. 

The sample group was 60 Matthayomsuksa 
3 students from Saohai “Wimol 
witthayanukul”school chosen by multi-stage 
sampling. The instruments of this research were                     
1) the web-based instruction on educational media 
computer project and E-book using Flip Album 
program 2) achievement test 3)self-discipline 
observation form during web-based instruction, and 
4) the questionnaire regarding the satisfaction of 
students to the web-based instruction. The statistics 

used to analyze the data were percentage mean, 
S.D., and t – test. 

The results showed that 1) the web-based 
instruction had the efficiency at 89.66/89.67 higher 
than the criteria set, 80/80 and had the quality as 
evaluated by experts in a very good level 2) The 
learning achievement of Matthayomsuksa 3 students 
taught by using web-based instruction and 
significantly higher than Matthayomsuksa 3 students 
taught by using  traditional instruction at the .05 level 
3) The self-discipline of Mattayomsuksa 3 students 
during taught by using web-based instruction was 
found to be at    the high level (mean = 2.53), and 4) 
the effectiveness index    of the web-based 
instruction wasat .90, which showed the students’ 
learning progress, and 5) the satisfaction of students 
to the web-based instruction was at the highest level 
(X  = 4.57). 
   
Keyword : Web-Based Instruction, Self Discipline,    
                Effectiveness Index,  Achievement,   

    Satisfaction. 
 

บทน า 
 การเรียนการสอนในยุคใหม่มีการใช้เทคโนโลยี
เข้าช่วยในการจัดระบบการสอน  และกระจายการเรียนการ
สอนเพ่ือมุ่งตรงไปสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง  โดยเข้าถึง
ผู้เรียนได้ทุกหนทุกแห่งและทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้จะต้อง
สร้างบทบาทให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และผู้สอนมีการ
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ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้สร้างองค์
ความรู้ (Knowledge Constructor)  สามารถน าองค์ความรู้
มาสร้างเป็นการสอนผ่านเว็บ  สร้างกระบวนการโต้ตอบ
แบบออนไลน์  เพ่ือพ้นขีดจ ากัดเรื่องเวลา  และระยะทาง 
(ยืน ภู่วรวรรณ  และสมชาย  น าประเสริฐ, 2546) 
 การสอนบนเว็บ เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
เทคโนโลยี ปัจจุบัน กับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาใน
เรื่องข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลา  โดยการสอนบน
เว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์  ไวด์ 
เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุน การ
เรี ยนการสอนซึ่ งการเรี ยนการสอนที่ จั ดขึ้ น 
ผ่านเว็บนี้เป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการ
เรียนการสอนก็ได้  โดย เวิลด์  ไวด์  เว็บ  เป็นบริการบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   
ปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญทางการศึกษาและ
กลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน     ซึ่งผู้สอนได้ใช้
เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเปิดประตู
การศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้าง
ใหญ่  (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,  2543) โดยในการเรียนการ
สอนอาจใช้เว็บเพ่ือน าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติ
ของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรหรือใช้เพียงน าเสนอข้อมูล
บางอย่าง  เพ่ือประกอบการสอนก็ได้  รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากคุณลักษณะต่างๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบ
อินเทอร์เน็ต (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)   ซึ่งผนวก
คุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติ  เวิลด์ ไวด์  เว็บ  
เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขต
จ ากัด  ด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน  (ใจ
ทิพย์ ณ สงขลา, 2542)  

 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ง 23241  
โครงงานคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ที่ผ่านมา
พบว่า นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื่องจากยัง
ขาดสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้   และจากการที่ผู้วิจัย
สอบถามครูผู้สอนประจ าวิชา ยังพบว่านักเรียนที่เรียนยัง
ขาดความสนใจในการเรียน  เนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงของ
วัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 14-17) ที่ต้องการความเป็นตัวของ
ตัวเองมากขึ้น จะรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจกับการที่มีผู้ใหญ่
มายุ่งกับตนมากเกินไป  ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความต่อเนื่องใน
การเรียน  อีกทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอนยัง
ข้อจ ากัดทางด้านของเวลาเรียน และสถานที่เรียน ท าให้ไม่
สามารถฝึกฝนทักษะได้อย่างเป็นระบบ  และขาดนวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่  ๆในการเร้าความสนใจของผู้เรียน  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนบนเว็บ  ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยไม่จ ากัดสถานที่  และเวลา  แต่เนื่องด้วยระบบการเรียน
การสอนบนเว็บต้องใช้เครือข่าย เวิลด์ ไวด์  เว็บ เป็น
ตัวกลางในการถ่ายโอนข้อมูลจากผู้สอนลงสู่ผู้เรียน ใน
ระหว่างการเรียนการสอนอาจท าให้ผู้ เรียนไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของระบบการจัดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวินัยระหว่างเรียนบน
เว็บควบคู่กับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อันจะ
น าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ  เรื่อง  
โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Flip Album ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ผ่านการเรียนบนเว็บกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธี
ปกติ 
 3. เพ่ือศึกษาความวินัยในตนเองระหว่างเรียนของ
นักเรียนที่เรียนบนเว็บ 
 4. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการสอนบน
เว็บผ่านเว็บ 
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การสอนบนเว็บ  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การสอนบนเว็บ 
 ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) ได้ให้ความหมายการ
สอนบนเว็บว่า หมายถึง การผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดีย
เข้ากับคุณสมบัติของเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ  เพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดด้วย
ระยะทาง และเวลาที่แตกต่างกันของผู้ เรียน (Learning  
without Boundary) 
 
 
 กิดานันท์  มลิทอง (2543) ให้ความ หมายว่า การ
สอนบนเว็บเป็นการใช้เว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใช้
เว็บเพ่ือนน าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชา
ทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบาง 

อย่างเพ่ือประกอบการสอน รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
คุณลักษณะต่ างๆของการสื่ อสารที่ มี อยู่ ในระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น  การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมา
ใช้ประกอบด้วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
               สรุปได้ว่า การสอนบนเว็บเป็นการจัดสภาพการ
เรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ  โดยอาศัย
คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ มาเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาจจัดเป็นการเรียน
การสอนทั้งกระบวนการ  หรือน ามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการทั้งหมด และช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของ
การเรียนการสอนทางด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย 
 
ระบบการบริหารการเรียนรู้  
 จารุณี  ซามาตย์ (2550) ระบบการบริหารการ
เรียนรู้เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการบริหารการเรียนใน
รูปแบบการเรียน ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อสื่อสารกันได้ผ่าน
ทางเครื่องมือสื่อสารที่ทางระบบจัดไว้ให้  สามารถเก็บ
บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้บนระบบ 
ผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
ข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบการบริหารการเรียนรู้ (Learning 
Management System: LMS) เป็นโปรแกรมที่ช่วย
สนับสนุนการจัดการการสอนบนเว็บ  ซึ่งระบบจะประกอบ 
ไปด้วยการจัดการเนื้ อหา  การติดต่อสื่อสาร  การ
ประเมินผลการเรียน และการจัดเก็บข้อมูลการเรียน โดยมี
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ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน ที่เข้าใช้
งานระบบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 
วินัยในตนเอง 
               อ านาจ  จันทร์มหา (2542) ได้ให้ความหมายว่า  
วินัยในตนเอง  หมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  กติกา  หรือข้อตกลงของสังคม
โดยไม่ต้องให้คนอ่ืนบังคับหรือควบคุม 

กุลชา  ศิรเฉลิมพงศ์ (2544) ได้ให้ความหมายของ
วินัยในตนเองว่า หมายถึงความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่
ตนมุ่งหวังไว้  โดยเกิดจากการส านึกขึ้นมาเอง  ทั้งนี้จะต้อง
ไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นผลท าให้เกิดความยุ่งยากแก่
ตนเองในอนาคต  และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญแก่
ตนเองและผู้อ่ืน  โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสังคมและ
สิทธิของผู้อื่น 

สรุ ปได้ ว่ า  ความมี วิ นั ยในตนเอง คื อ  
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมตนเองท่ามกลางแรง
กระตุ้นต่าง ๆ   ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม  ให้ปฏิบัติ
ตนไปในทิศทางที่ถูกต้อง  เรียบร้อย  ตามที่ตนเองได้ตั้งไว้  
สามารถปฏิบัติตนถูกต้อง  ตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
กติกา  หรือข้อตกลงของสังคมโดยไม่ต้องให้คนอ่ืนบังคับ
หรือควบคุม และเป็น สิ่งที่ก่อให้ เกิดการเห็นคุณค่าในสิ่ง
ที่ท าและไม่เดือนร้อนต่อตนเองและสังคม     
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียน ที่ 2                    
ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเสาไห้  “วิมลวิทยานุกูล”  
จ านวน 60  คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม  ๆละ  30  

คน  คือกลุ่มที่เรียนบนเว็บกับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ  
ผู้ วิ จั ยเลื อกวิ ธี การสุ่ มแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น 
(Probability Sampling)  โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi - Stage Sampling) คือเริ่มด้วยโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม  ในการเลือกชั้นเรียน  ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.3/1 
และนักเรียนชั้น ม.3/2  หลังจากนั้นท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย  (Simple random sampling) โดยวิธีการจับ
ฉลากกลุ่มตัวอย่าง ห้องเรียนละ 30 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  บทเรียนบนเว็บ เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์
พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้โปรแกรม Flip Album 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  
โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา   การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Flip Album   
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนที่เรียนบนเว็บ 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการสอนบนเว็บ  เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อ
เพ่ือการศึกษา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โปรแกรม Flip Album 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการทดลอง  คือ 
ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดย
การขออนุญาตใช้สถานที่ในการทดลองและเสนอเนื้อหา วาง
แผนการสอนและวิธีการทดลอง 
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 2. เตรียมผู้เรียน  เพ่ือขอความร่วมมือกับ
นักเรียนในระหว่างการทดลองครั้งนี้  ในการแจ้งให้นักเรียน
ทราบถึงวิธีการเรียนและสถานที่เรียน 
 3. เตรียมห้องคอมพิวเตอร์  โดยให้นักเรียนใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง  ต่อนักเรียน    1 คน จ านวน 
30 เครื่อง 
 
ขั้นด าเนินการทดลอง  
 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ในการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ที่เรียนบนเว็บกับ 
 2. การจัดสภาพการสอนบนเว็บ ควรจัดแหล่ง
ทรัพยากรทางการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและเพียงพอ
ต่อเนื้อหาที่จะน ามาออกแบบบทเรียน 
 3. การใช้งานระบบริหารจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายมีการปฏิบัติการกับข้อมูลในปริมาณที่
มาก จ าเป็นต้องมีระบบแม่ข่ายและระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสูง  เพ่ือรองรับการท างานของระบบด้าน
ความเร็วในการประมวลผลและความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลจ านวนมากได้  
 4. ก่อนการน าระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายไปใช้งาน จะต้องมีการปรับปรุงหรือ
ประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในขณะนั้นของแต่ละวิชาก่อนน าไปใช้ 
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชามี
ข้อจ ากัดและรายละเอียดแตกต่างกันออกไป 
 5. นอกจากการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองระหว่างเรียนแล้ว ควรสอดแทรกคุณธรรมการใช้สื่อ

การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้เรียนปลอดภัยจาก
การใช้สื่อจากอินเตอร์เน็ต 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ผ่านการเรียนบนเว็บกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  เรื่อง  
โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Flip Album  
แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05  
 
การด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้น 
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ผ่านการเรียนบนเว็บกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ แล้ว
ท าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ t - 
test (Independent Samples) 
 ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนที่เรียนบนเว็บ จากแบบสังเกต ซึ่งสังเกตโดยครู 1 
ท่าน 
 นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการสอนบนเว็บ  
 วิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนที่เรียนบนเว็บ และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการสอนบนเว็บ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ  
เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา การ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Flip Album 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 
89.66/89.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้ง
ไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนบนเว็บกับนักเรียนที่เรียนโดย
วิธีปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   
 3. ผลการศึกษาความวินัยในตนเองระหว่างเรียน
ของนักเรียนที่เรียนบนเว็บ  มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53   
 4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการสอนบน
เว็บ พบว่าค่ าดั ชนีประสิทธิ ผล มีค่ าเท่ ากับ  .90   
หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ  90   
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การสอนบนเว็บ   มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การจัดการสอนบนเว็บ ด้วยระบบบริหาร
จัดการ LMS ของโปรแกรม Moodle ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
นั้น ควรเตรียมความพร้อมด้านระบบ และองค์ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ เนื่องจากโปรแกรม Moodle 
ผู้วิจัยด าเนินการจด โดเมนเนมกับผู้ให้บริการแห่งหนึ่ง ซึ่ง
ผู้วิจัยยังขาดทักษะด้านความรู้ท าให้การวิจัยต้องเสียเวลา

เพราะระบบเกิดขัดข้องต้องรอปรับปรุงชั่วคราว เพราะ
ผู้วิจัยไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการจัดการสอนบนเว็บควบคู่กับการ
เรียนปกติ  ที่เรียกว่าการเรียนแบบผสมผสาน เพราะการ
เรียนบนเว็บเป็นผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ขาด
ความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วนที่ซับซ้อนซึ่งต้องให้ครูช่วย
สอนเพ่ือสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
 2. ควรน าการสอนบนเว็บ  เรื่อง โครงงาน
คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Flip Album  ที่ผู้ศึกษา
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนหรือผู้เรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ   
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบทเรียนจะ
เป็นไปตามเกณฑ์หรือแตกต่างไปจากการทดลองที่ผู้ศึกษา
ท ามาแล้ว 
 3. ควรวิจัยการสอนบนเว็บในวิชาอ่ืน ๆ  หรือใน
รูปแบบอ่ืน  ๆเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
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การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสารวิทยา 

CONSTRUCTION OF ONLINE LEARNING COURSEWARE ON GLOBAL 
EDUCATION WITH GOOD POPULATION IN MATTHAYOMMASUEKSA 2 

STUDENTS SARAWITTAYA SCHOOL 
 

เทพปรีดา  วงค์กาวี1 
 

บทคัดย่อ 
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ  

1) สร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับ
พลเมืองดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน สาร
วิทยา ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80 / 80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี
กับคะแนนสอบก่อนเรียน  3) ศึกษาดัชนี-
ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษา
กับพลเมืองดีและ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับ
พลเมืองดี  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  2/14 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนสารวิทยา จ านวน 36 คนโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  1) 
บทเรียนออนไลน์เรื่องโลกศึกษากับพลเมืองดี 2) 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และ4)  แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test (dependent samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี มีคุณภาพอยู่ใน ระดับ
ดี และมีประสิทธิภาพ  80.11/80.44  สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่าคะแนนสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษา
กับพลเมืองดี มีค่าเท่ากับ 0.55  และ 4) นักเรียน                  
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.45) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, โลกศึกษากับ  
             พลเมืองด ี
 

Abstract 
              The purposes of this research 
were: 1) to construct and find out quality 
and  efficiency of Learning Online 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Courseware on Global Education with 
Good Population in Matthayommasueksa 2 
Students Sarawittaya School at 80/80 
criteria, 2 )  to compare learning 
achievement score with the pretest score, 
3) to study the effectiveness index of 
Learning Online Courseware on Global 
Education with Good Population, and 4) to 
inquire the satisfaction of students towards 
of Learning Online Courseware on Global 
Education with Good Population. 
 The sample group was 
mathayomsuksa 2/14 students, Sarawittaya 
School second semester of  academic year 
2013  selected by cluster sampling 
technique. The research instruments were 1) 
the Learning Online Courseware on Global 
Education with Good Population, 2) 
learning achievement test, 3) the 
questionnaire of students’ satisfaction, and 
4)  the media evaluation from the Learning 
Online Courseware.  Data were analyzed 
by percentages, means, standard deviation 
and t-test (dependent samples) 
 The results showed that: 1) the 
efficiency of Learning Online Courseware 
was good quality and the efficiency was 
80.11/80.44 according to intended criteria 
2) the students’ achievement scores by 

using the Learning Online Courseware was 
significantly higher than pre-test scores 
at .05 level, 3) the effectiveness index from 
the Learning Programs of Learning Online 
Courseware was 0.55, and 4) the students’ 
satisfaction on using Learning Online 
Courseware was at the high level.  
 
Keyword : Learning Online Courseware ,   
     Global Education with Good 

    Population 
  

บทน า 
              ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพิ่มขึ้นในสถานศึกษาต่างๆ ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงวิทยาการและองค์ความรู้ต่างๆ ที่ออนไลน์
ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว   
อีกท้ังยังสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อ่ืนในทางสร้างสรรค์ 
ส่ ง เสริมให้ผู้ เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ ได้
ตลอดเวลาอีกด้วย และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้า
มามีบทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สนับสนุนการเรียนรู้
และแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆอย่าง
หลากหลาย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถ
ตอบสนองความต้องการของเอกบุคคลรวมทั้ง
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ธรรมชาติของวิชาสังคมนั้นเป็นวิชาที่ว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตาม
ธร รมช าติ ที่ มี อ ยู่  ก า ร จ ะสอน ให้ เ ด็ กบ ร รลุ
วัตถุประสงค์ได้นั้น สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ    
การใช้สื่อการสอนนั่นเอง (สุมาลี ชัยเจริญ, 2535) 
ลักษณะของการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
จ าเป็นต้องใช้สื่อในการเรียนการสอนหลายชนิด 
เพ่ือความเหมาะสมในบางเนื้อหา เช่น แผนที่     
วีดิทัศน์ สไลด์ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือการศึกษา
นอกสถานที่ ทั้งนี้ยังมีเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษาบาง
หน่วยการเรียนที่ไม่สามารถจัดหาสื่อของจริงมา
แสดงได้ การพัฒนาสื่อเพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน หรือเป็นสิ่งที่ ให้ผู้ เรียนได้สืบค้น
เพ่ือให้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนควร
กระท าอย่างยิ่ง (สมจิต เกตุทัต, 2541) 
              การจัดการเรียนการสอนที่ได้ผลดีผู้สอน
ต้องรู้จักน าสื่อและเทคนิควิธีการต่างๆ มาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สื่อการ
สอนที่ดีจะท าให้การเรียนน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกัน สื่อเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้การ
สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ
เนื้อหาในบทเรียน ในการใช้สื่อการสอนนั้น มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องศึกษาลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพ่ือเลือกให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบใน
การใช้สื่อนั้น ๆ  เพ่ือให้กระบวนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ     (กิดานันท์ มลิทอง, 2540) 

สื่อการสอนคือตัวกลางในการน าความรู้ความเข้าใจ
ไปสู่ ผู้ เ รี ยน  และท า ให้ ก าร เ รี ยนการสอนมี
ความหมายยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสื่อการสอนได้ช่วยจัด
ประสบการณ์ ให้แก่ผู้เรียนได้ใกล้เคียงความจริ ง 
ช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแล้ว สามารถ
น าสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด  

จะเห็นได้ว่าการสอนออนไลน์ มีบทบาท
ส าคัญเพ่ิมมากข้ึนในวงการศึกษาของไทยเพราะการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้เป็นการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นการ
สร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดย
ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาตามความสามารถและความ
สนใจของตนเอง ในส่วนเนื้อหาของบทเรียนจะถูก
สร้างขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆมา
สร้างเป็นสื่อมัลลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพ 
เสียง และวีดิทัศน์ ส่งไปยังผู้เรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผู้เรียน ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นทุกคน
สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ 
สื่อสารที่ทันสมัย เช่น กระดานสนทนา จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
ส าหรับทุกคน สามารถรียนได้ทุกเวลา และทุก
สถานที่ (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2539) ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่จะช่วยพัฒนา
ตนเองได้ตลอดชีวิต 

ผู้วิจัยเห็นความส าคัญข้างต้นจึงด าเนิน 
การสร้างบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ส 22102 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สั งคม ระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  2  โรง เรี ยน       
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สารวิทยาขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง      
โลกศึกษากับพลเมืองดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสารวิทยา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80 / 80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับ
พลเมืองดีกับคะแนนสอบก่อนเรียน 

3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา 

4.  เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับ
พลเมืองดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียน
สารวิทยา 

 
วิธีการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสารวิทยา        
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยด าเนินการ 
ตามข้ันตอนดังนี ้
 1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุญาตและขอ
ความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือ เก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค  

2. น าหนังสือจากภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปติดต่อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนสารวิทยา ในช่วงวันที่  20 
มกราคม– 30 เมษายน 2555 

3. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อน
เรียนจ านวน 30 ข้อ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยก าหนด 
เวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที  

4. จั ด เ ต รี ย มสถานที่  อุ ปก รณ์  แล ะ
บทเรียนออนไลน์ สถานที่ที่ใช้ในการทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสารวิทยา 

5. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
เ ริ่ ม ต้ นด้ ว ยการชี้ แ จ ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ
รายละเอียดการทดลองในครั้งนี้ อธิบายวิธีการใช้
บทเรียนออนไลน์ เรื ่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจาก
นั ้นให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์
ด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการ โดยก าหนดให้ ใช้
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 1 คน ให้นักเรียน
ทุกคนใช้หูฟังในการศึกษาบทเรียน เพ่ือปูองกันไม่ให้
เสียงรบกวนนักเรียนคนอ่ืน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเวลา
ศึกษาหน่วยการเรียนละ 30 นาที    รวม 90 นาที 
เมื ่อนักเรียนเร ียนจนครบทุกเนื ้อหา     จ ึงท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจ านวน 
30 ข้อ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
ให้เวลา 30 นาที  
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6. รวบรวมคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์และ
น าไปประมวลผล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ชี้ แ จ ง ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท ร า บ                          
ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

2. แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยนให้กลุ่ ม
ตัวอย่างหนึ่งคนต่อหนึ่งชุด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบใช้เวลา 40 นาที จากนั้นเก็บและตรวจ
เพ่ือให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ทิ้งระยะเวลาไว้ 1 สัปดาห์ แล้วจึงมาพบ
กลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง พร้อมทั้งแนะน าถึงวิธีการใช้
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี 

4. ให้ กลุ่ มตั วอย่ างเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
ออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี โดยใช้เวลา 
หน่วยละ 30 นาที รวมทั้งหมด 90 นาท ี

5. หลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ แล้ว
จึงให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้เวลา 30 นาท ี

6. เมื่อกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรียบร้อยแล้วจึงให้ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ โดยใช้เวลา 10 นาท ี

7. เก็บรวบรวมแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือท าการ
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

 
 

ผลการศึกษา 
 1. คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา มีค่า
เท่ากับ 80.11/80.44 เป ็นไปตามเกณฑ์ที ่ผู ้ว ิจ ัย
ก าหนดไว้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประเมินคุณภาพ
บทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประเมิน
คุณภาพบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่องโลกศึกษากับพลเมืองดี                 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สารว ิทยา สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่าง             
มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี มีค่าเท่ากับ 0.55 
แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ม ัธยมศ ึกษาป ีที ่ 2 โรงเร ียนสารว ิทยา ที ่ม ีต ่อ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี อยู่
ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
โลกศึกษากับพลเมืองดี ของนักเร ียนระดับชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ ้น ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 80/80                          
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ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง  โลกศึกษากับพลเมืองดี เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถน าไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบ ทฤษฏีต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ โดยใช้เทคนิคต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบ สี ภาพ พ้ืนหลัง ความสัมพันธ์
ของ ระยะห่ า งตั ว อั กษร เส้ นตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน หรือระหว่าง
ผู้เรียนกับครู หรือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน
เอง ผู้วิจัยได้น าบทเรียนนี้ ไปผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิค จึงท าให้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษา
กับพลเมืองดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกชัย เพชรอาวุธ 
(2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียน เรื่อง ศูนย์
การเรียนรู้ ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนออนไลน์
ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
84.63/85.06 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องโลกศึกษากับพลเมืองดี 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สารวิทยา ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากบทเรียนออนไลน์ที่ผู้ วิจัยได้

พัฒนาขึ้น ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน
ที่น่าสนใจส าหรับนักเรียนโดยมีการใช้ รูปภาพ
ประกอบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เข้าใจง่ายประกอบ
กับมีเนื้อหาที่ชัดเจน บทเรียนออนไลน์นั้นท าให้
นักเรียน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของครู 
เกิดการเรียนรู้ที่สนใจจากบทเรียนออนไลน์ เช่น 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัคจีรา รอดพ้น (2551) 
ซึ่งได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
ที ่ม ีฐ านความช ่วย เหล ือทางการ เร ียน  เ รื ่อ ง 
ประว ัต ิศ าสตร ์ส ุโ ขท ัย  ส าห ร ับน ัก เ ร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
82.56/82.67ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในสมมุติฐานคือ 
80/80 แสดงว่าบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่มีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเร ียน เรื ่อง ประวัต ิศาสตร์
สุโขทัย ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพดี ผลการเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่มีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์
ส ุโ ขท ัย  ที่ สร้ างขึ้ นมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเ รี ยน                     
( X  = 24.30, S.D. = 2.32)   สูงกว่าก่อนเรียน                  
( X  = 13.35, S.D. = 4.25) อย่างมีนัยส าคัญ                   
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี ผลการวิจัย
พบว่า ท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 55.39 ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนออนไลน์ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเป็นสื่อที่ทันสมัย สามารถเสริม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตามความต้องการและ
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รวดเร็วตามความถนัดและความสามารถของแต่ละ
บุคคล ดังที่มนต์ชัย เทียนทอง (2545) ได้อธิบายว่า 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนแบบทางไกล (distance 
learning) สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุก
เรื่อง เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมน าเสนอ
ไว้ตลอดเวลา (on-line) ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดด้าน
สถานที่และเวลาในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ง าน วิ จั ย ขอ ง เ ชิ ด ชั ย  รั กษ า อินท ร์  ( 2 5 53 )                       
ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบเควสท์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ระหว่าง
นักเรียนที่เรียนแบบอิสระและแบบเรียนร่วมมือ
ผลการวิจัยศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์แบบ
เควสท์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.85/82.40  
เป็นไป ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6756  แสดงว่า นักเรียน                     
มีความรู้เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน ร้อยละ 67.56   
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ                 
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนสารวิทยาที ่มีต ่อ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับพลเมืองดี 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก                
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน                
ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ พัฒนามี ก าร ใช้ ภ าษาและ เนื้ อห า                     
ที่เหมาะสม ผู้เรียนเข้าใจง่าย และมีเนื้อหาเพียงพอ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อนพร้อมทั้งมีภาพประกอบ ท าให้นักเรียนไม่
เกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งบทเรียนยังมีรูปแบบที่
สวยงาม มีภาพการ์ตูนและสีสันของตัวอักษรสวยงาม 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกสุวัชร์ ด าเนิน 
(2550) ได้วิจัยการสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
การจัดการเรียนรู้  เรื่อง การเก็บและการกระจาย
สารสนเทศ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 85/85 ผลการวิจัย
พบว่าประสิทธิภาพของ บทเรียน อีเลิร์นนิ่งที่พัฒนาขึ้น
มีค่า 85.75/85.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ยังพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
บทเรียนในระดับพึงพอใจมาก  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษากับ
พลเมืองดี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ อยู่    
ในระดับมาก สามารถน าไปใช้ในการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา 
 2. การน าสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน
ควรค านึงถึงพ้ืนฐานและประสบการณ์ของผู้เรียน
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและ
การตอบสนองของผู้เรียน 
 3. ผู้เรียนในห้องเรียนมีจ านวนมาก
เกินไป ท าให้การดูแลให้ผู้ เรียนเรียนบทเรียน
ออนไลน์เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงอาจท าให้ผลการเรียน
การสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 4. ควรมีการจัดอบรมครูผู้สอนในการ
สร้างพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายให้
สามารถใช้งานได้ดี หรือสามารถสร้างสื่อผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เอง 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ

กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
 2. ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนออนไลน์เพื่อการทบทวนในเนื้อหาอ่ืนๆ 
ของวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ควรมีการสร้างบทเรียนออนไลน์ที่
ตอบสนอง รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บน
โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็ปเล็ต (Tablet) เพ่ือเพ่ิม 
ความหลากหลายในการเรียนให้มากยิ่งข้ึน  
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การพัฒนาการสอนบนเว็บ  เร่ือง การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 

The Development of Web-Based Instruction on “Data Communications and 
Computer Networks” of Matthayomsuksa 5 Students  

in Pamokwitthayaphum School 
 

ภคอร  เฉลยจรรยา1 
 

บทคัดย่อ 
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือหา

คุณภาพและประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บเรื่อง     
การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและคะแนนหลั ง เรี ยน  ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนและส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ 

กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย  ได้ แก่  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปาโมกข์
วิทยาภูมิ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
จ านวน  30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
บทเรียนบนเว็บ เรื่องการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียน  แบบทดสอบวัดผล
ก่อนเรียนหลังเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจวิ ธีด า เนินการวิ จัย  ขั้ นแรกให้ นัก เรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้ศึกษาเนื้อหาบน
เว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และท าแบบฝึกหัด สุดท้ายให้
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ  สถิติที่ใช้ใน 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์มีคุณภาพอยู่  ใน
ระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทเรียนบน
เว็บช่วยท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียน
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83 และนักเรียนที่เรียนบน
เว็บมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนบนเว็บ,  

    การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 

develop  the web-based instruction on 
“data communications and computer 
networks” of Matthayomsuksa 5 students, 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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have efficiency as criterion 80/80. to 
compare students' scores before and after 
learning in the web-based instruction on 
“data communications and computer 
networks” to study the effectiveness index 
of the web-based instruction on “data 
communications and computer 
networks” ,and to study the satisfaction of 
to the web-based instruction on “data 
communications and computer networks” 

The sample group was 30 students 
from Pamokwitthayaphum School chosen 
by simple random sampling. The 
instruments of this research were the web-
based instruction on “data communications 
and computer networks”, the lesson quality 
evaluation, pre and post test and the 
questionnaire regarding the satisfaction of 
Matthayomsuksa 5 students to the web-
based instruction on “data communications 
and computer". The statistics used to 
analyze the data were mean, S.D., and Math 
Paired t – test .  

The result showed that web-based 
instruction on“data communications and 
computer networks” had the quality in a 
very high level and the efficiency ascriterion 
80/80. The students' posttest are 
significantly higher than pretest at the .05 

level the effectiveness index of the web-
based instruction on “data communications 
and computer networks”of 
Matthayomsuksa 5 students is .83 the 
satisfaction of Mattha-yomsuksa 5 students 
to the web-based instruction on “data 
communications and computer networks” 
was found to be at the high level. 
 
Keyword : web-based, 

     data communications and 
     computer 

 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ได้มีบทบาทกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมากขึ้น การใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้วีถี
ชีวิตของคนปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพราะ
อินเทอร์เน็ตจะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย อีกทั้ง
เป็นแหล่งสารสนเทศส าหรับทุกวงการ ที่สามารถ
ค้นหาสิ่งที่ต้องได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางโดย
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง  การศึกษา                     
การพัฒนาระบบต่างๆ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
พัฒนาระบบการคิดให้สามารถประยุกต์ และใช้
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สามารถ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดย
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกเข้าด้วยกัน จึงเป็น ทางเลือก
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ในสั งคมข่ าวสารที่ ส ามารถส่ งถึ งกั น ได้ทันที                     
(กรมวิชาการ, 2547) 

ส านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษา       
ขั้ น พ้ืนฐาน  กระทรวงศึ กษาธิ การ  ได้ จั ดท า
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับระบบการศึกษา ซึ่งใช้
การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์    
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือ สัญญาณดาวเทียม และ
ใช้การน าเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบต่างๆโดย 
เฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ ตจึ งมีบทบาทส าคัญอย่างมากใน        
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ยุ ค สั ง ค ม ยุ ค ปั จ จุ บั น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

การเรียนการสอนในปัจจุบันก าลังก้าวสู่
ก า ร เ รี ย นแบบออน ไลน์ ก า ร เ รี ยน รู้ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e – Learning ซึ่งเป็นกระบวน 
การทางปัญญาที่พัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตมีการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ วิจิตร ศรีสอ้าน (2535) ที่กล่าวว่า
การศึกษายุคใหม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพราะ
เทคโนโลยีจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
อย่างแน่นอน ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า e – Learning 
เป็นแหล่งความรู้จ านวนมหาศาล ผู้เรียนมีวิธีการ
เรียนรู้ ให้ เลือกอย่างหลากหลาย  และ                              
e – Learning ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงอย่าง
สะดวกรวดเร็วลดข้อจ ากัดด้าน เวลา และสถานที่  
e -Learning เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยน 

แปลงวิธี เรียนที่ เป็นอยู่ เดิมเป็นการเรียนที่ ใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า รูปแบบของการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา 
โดยสามารถมีสื่อในการน าเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 
สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่
ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ได้เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์-
ทราเน็ต ดาวเทียม วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ อาจ
รวมถึง การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ
ห้องเรียนเสมือนจริง และอ่ืนๆ  มากมายโดย
สถานการณ์ดังกล่าวมีสิ่งที่มีเหมือนกันอยู่ประการ
หนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อสารของ
การเรียนหรือการเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การ
ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่
ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณ
โทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้
ซึ่งเนื้อหาสาร สนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่
เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted Instruction)การสอน
บนเว็บ (Web Based Instruction) การเรียน
ออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม  เป็นต้น ข้อดีของการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ ดังนี้ 

1.เ อ้ืออ านวยให้กับการติดต่อสื่ อสาร       
ที่รวดเร็ว ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล 

2.ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและ
สอนในเวลาเดียวกัน 
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3.ผู้ เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันใน
ห้องเรียน 

4.ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้
เป็นอย่างด ี

5.ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจกลัวการตอบ
ค าถาม ตั้งค าถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนมีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้อง
แสดงตนต่อหน้าผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นโดยอาศัย
เครื่องมือเช่นE-Mail ,Webboard, Chat, 
Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เรื่ อง พ้ืนฐานการสื่ อสารข้อมูลและเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ปีการศึกษา 2554 ซึ่งใน
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
เลือกใช้ เทคโนโลยี ได้อย่ า ง เหมาะสม พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ ากว่าร้อยละ 50 ถือว่า
ยังต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่สามารถท า
ความเข้าใจในห้องเรียนได้ ซึ่งส่งผลท าให้ผู้เรียนขาด
ความสนใจในบทเรียน และผู้เรียนเห็นว่าเป็นเรื่อง
ไกลตัวและไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือสร้างและหาคุณภาพประสิทธิภาพ

บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ  เ รื่ อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 

2.เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บ  เรื่ องการสื่ อสารข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 

3.เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
บนเว็บ เรื่องการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปาโมกข์  
วิทยาภูมิ 

4.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่ อบทเ รี ยนบน เว็ บ  เ รื่ อ งกา รสื่ อสา รข้ อมู ล     
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บ 

จากที่นักการศึกษาได้กล่าวมา (กิดา- นันท์ 
มลิทอง, 2542; บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2541; ใจ
ทิพย์ ณ สงขลา, 2542; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2543; Relan and Gillani, 1997; Khan, 1997) 
การเรียนการสอนบนเว็บ หมายถึง การเรียนการ
สอนที่ใช้สื่อหลายมิติ เช่น ไฮเปอร์มีเดีย รวมทั้งการ
น าโปรแกรมมัลติมีเดียมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
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จัดการเรียนการสอนโดยใช้คุณลักษณะและ
ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต และ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ใน
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียน การสอน นักเรียน
และครูผู้สอนสามารถปฏิบัติการในด้านการเรียน
การสอนได้ทุกที่ทุกเวลา ครูผู้สอนและนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท า
ให้เป็นสภาพการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
ลักษณะของการเรียนการสอนบนเว็บ 

การสอนบนเว็บมีลักษณะเป็นทั้งข้อความ
เพียงอย่างเดียว และหรือเป็นสื่อคู่หรือสื่อมัลติมีเดีย 
โดยนักเรียนสามารถรับความรู้ที่น าเสนอผ่าน
คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวหรือมีการโต้ตอบทั้ง
แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลาผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ    
ท าให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนและ
ครูผู้สอนหรือเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเองซึ่งเกิดจาก
การสื่อสารจากหนึ่งแหล่งไปหลายๆ แหล่งหรือจาก
หลายแหล่งไปหลายแหล่งผ่านคอมพิวเตอร์ 
 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 
บนเว็บนั้นประกอบไปด้วย มีดังนี้ 

1.มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน (เช่น 
จัดท าประมวลผลรายวิชา) 

2.มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูผู้สอน
และนักเรียนหรือระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3.มีการมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในการจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บ 

4.มีการประกาศข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ 
ผ่านการเรียนการสอนบนเว็บท าให้นักเรียนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อ   
การเรียน 

5.มีการวัดผลด้วยแบบทดสอบหรือแบบ 
ฝึกหัดต่างๆ 

6.มีหน้าเว็บเพจส าหรับให้ความช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน าปรึกษานักเรียนอยู่ตลอดเวลา 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บมี
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้ความสนใจกับบทเรียน เนื้อหาบท 
เรียนที่ครูผู้สอนได้สร้างข้ึน 

2.รับทราบวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
3.ทบทวนความรู้ เ ดิ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ

บทเรียน 
4.ให้ความสนใจกับบทเรียนที่น ามาซึ่ ง

ความรู้ใหม ่
5.รับฟังการชี้แนวทางการเรียนรู้ จากครู 
6.มีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือบนเว็บ 
7.ทดสอบความรู้และประเมินผล 
8.รับฟังผลปูอนกลับ 
9.จ าและน าไปประยุกต์ใช้ 
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การหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ 
เปรื่อง กุมุท (2519 อ้างถึงใน มนตรีแย้ม

กสิกร, 2549) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนตามแนวคิดเกณฑ์ประสิทธิ ภาพ 80/80 เป็น
การบอกค่าประสิทธิภาพของสื่อที่มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองเป็นส าคัญ ซึ่งมี
ความเชื่อว่าผู้เรียน   ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ หาก
จัดเวลาเพียงพอจัดวิธีการเรียนที่ เหมาะสมกับ
ผู้เรียนก็สามารถที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ โดยมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 

80 ตัวแรก เป็นคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มซึ่ง
หมายถึงนักเรียนทุกคน เมื่อสอนครั้งหลังเสร็จให้
คะแนนเสร็จ น าคะแนนมาหาค่าร้อยละให้หมดทุก
คะแนนแล้วหาค่าร้อยละเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม ถ้าถึง
เกณฑ์ ค่าร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มจะต้องเป็น 80 หรือ
สูงกว่า 

80 ตัวที่สองแทนคุณสมบัติร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมาย
แต่ละข้อและทุกข้อของบทเรียนการค านวณค่า
ประสิทธิภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
จ าเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบเพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามนิยาม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูล คอมพิวเตอร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่  5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อ าเภอปุาโมก 
จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 3 ห้อง รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 117 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่  5 ที่ ก าลั งศึ กษาอยู่ ภ าค เรี ยนที่  2           
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 
จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
เพ่ือเลือกห้องเรียน จากนั้น ท าการสุ่มอย่างง่าย 
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 

2. ระยะเวลาในการทดลองด าเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 
4 ชั่วโมง 

3. เนื้อหา พ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4. สิ่งที่ศึกษา 
ตัวจัดกระท า  ได้แก่  บทเรียนบนเว็บ    

เรื่อง การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ผลการจัดกระท า ได้แก่ คะแนนทดสอบ

หลังเรียนที่ได้จากการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
เรื่องการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.บทเรียนบนเว็บ เรื่องการสื่อสารข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ 
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2.แบบประเมินคุณภาพบทเรียน เป็นแบบ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและคุณภาพด้าน
เทคนิค 

3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์  

4.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง  โ ดยสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นก ารทดลองคื อ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปาโมกข์    
วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายได ้

2.ชี้แจงและท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน และให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา
ในการท าแบบทดสอบ 20 นาที หลังจากเวลาผ่าน
ไป 1 สัปดาห์  จึงให้กลุ่มตัวอย่างท าการศึกษา
บทเรียนบนเว็บ เรื่องการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปาโมกข์
วิทยาภูมิ 

3.กลุ่มตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
ต่อ 1 คน ศึกษาเนื้อหาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การ
สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 
จ านวน 2 เรื่อง และท าแบบฝึกหัด 

4.กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน 
ทันทีหลังจากเรียนรู้ครบทั้ง 2 เรื่อง ใช้เวลาในการ
ท าแบบทดสอบ 20 นาที และตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน หลังจากนั้นผู้วิจัยน า
ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห ์

5.น าคะแนนจากแบบสอบถามความพึง
พอใจ มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
ผลการวิจัย 

1.บทเรียนบนเว็บ เรื่องการสื่อสารข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมี
คุณภาพอยู่ ในระดับดี และมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

2.คะแนนทดสอบหลังเรียนบนเว็บ เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ สูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนบนเว็บ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.บทเรียนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 83 

4.นักเรียนที่เรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

( = 4.46) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.การ พัฒนาบท เ รี ยนบนเ ว็ บ โดย ใช้

เทคโนโลยีระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Moodle มี
ข้อดี ในด้านการอ านวยความสะดวกในการจัดกลุ่ม
ของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียน
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้โดยผู้ พัฒนา
บทเรียนจะต้องเตรียม จัดหา ออกแบบวิเคราะห์
หลักสูตรก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ ให้สอดคล้อง
กับเรื่อง ซึ่งเนื้อหาการเรียน จะเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอน       ได้ตั้งไว้ 

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ให้นักเรียน
เกิดการ เรี ยนรู้ และการใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนยังช่วยให้ผู้จัดการ
เรียนการสอนเกิดความมั่นใจว่านักเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรู้และยังเป็นการส่งเสริมฝึกฝนนิสัย
ของนักเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3.การประเมินผลควรแบ่งการประเมิน
ออกเป็นการประเมินย่อยและน าเสนอแบบฝึกหัด
แบบต่าง ๆ ในแต่ละตอนของบทเรียนโดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาซึ่งการที่นักเรียนสามารถ
ทราบผลลัพธ์จากการเรียนรู้และสามารถกลับไป
ทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนรู้สึก    
พึงพอใจในการเรียน 

4.โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา
บทเรียนบนเว็บ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในทุก
รายวิชา เพ่ือกระตุ้นให้ครูผู้สอนเกิดการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย และยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรส่ ง เสริมให้มี การสร้ างบทเรียน
มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle ส าหรับใช้ในการ
เรียนในเนื้อหาอ่ืนๆและรายวิชาอ่ืนๆ 

2.ควรศึกษารูปแบบและวิธีการน าเสนอ
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบต่างๆ 
เพ่ือน ามาปรับให้เหมาะกับเนื้อหาและระดับความรู้
ของผู้เรียน 

3.ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ืองมงคลสูตรค าฉันท์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK VIA TABLET ON THE POEM  
 OF MONGKOLASUTRA  FOR MATTHAYOMSUKSA 4  STUDENTS   

PROMMANUSORN PHECHABURI  SCHOOL 
 

วาสนา  เงินทอง1 

 
บทคัดย่อ 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ  
1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตเรื่อง
มงคลสูตรค าฉันท์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80           
2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
มงคลสูตรค าฉันท์ 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต และ 4) ศึกษา
คว าม พึ ง พอ ใ จ ขอ งนั ก เ รี ย นที่ มี ต่ อห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต    

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บ
เล็ต  เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์  2)  แบบทดสอบ                  
3)  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ                              

4) แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค และด้าน
ประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                  
t – test  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก และประสิทธิภาพ 86.88/84.22 
สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   2) คะแนน
ทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ 
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  3) ดัชนีประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ 0.69 
และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต,  
               มงคลสูตรค าฉันท์   
 
 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
The purposes of this  research  

were: 1) to develop the electronic book via 
tablet on the Poem of Mongkolasutra for 
Matthayomsuksa 4 students according to 
quality and the intended 80/80 criteria;  2) 
to compare the pre – test scores and                   
post – test scores after learning from the 
electronic book via tablet; 3) to study the 
effectiveness index of the electronic book 
via tablet, and 4) to study the students’ 
satisfaction towards the electronic book via 
tablet. 

The sample group was 30 students 
in Matthayomsuksa 4 of Prommanusorn 
Phetchaburi school studying in the second 
semester of 2012 academic year. They 
were selected by cluster sampling. The 
research instruments consisted of 1) 
electronic book via tablet on the Poem of 
Mongkolasutra; 2) test; 3) the questionnaire 
on the students’ satisfaction towards 
electronic book via tablet, and 4) the 
media quality evaluation form by the 
experts specialized in content, technique 
and evaluation. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and 
the t -test. 

The results showed that 1) the 
quality of electronic book via tablet was at 
very good level and the efficiency was 
86.88/ 84.22 according to the intended 
criteria; 2) the post – test scores after 
learning through the electronic book via 
tablet on the Poem of Mongkolasutra were 
significantly higher than pre – test scores 
at .05 level; 3) the effectiveness index of 
the electronic book via tablet was 0.69, 
and  4) the students’ satisfaction towards 
electronic book via tablet was at the 
highest level. 
 
Keyword: Electronic book via tablet, the 

Poem of Mongkolasutra 
  

บทน า 
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งด้าน
วิ ช า ก า ร ก็ เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ไ ป อย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว                         
ซึ่ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( Information 
Technology) เข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ท าให้การติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ 
ผ่านสื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเกือบทั่ว
ทุก พ้ืนที่ทั้ ง ในด้ านธุ รกิ จ  อุตสาหกรรม และ
การศึกษา ซึ่ งถือเป็นระบบหนึ่ งที่ สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยเฉพาะใน
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ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สนับสนุนการเรียนรู้
และแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลทั้งการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาต้องยึด
หลัก “ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” 

ด้วยนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายด้านการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
ทั ด เที ยมกั บนานาชาตินั้ น  เป็ นน โยบายที่ มี
ความส าคัญยิ่ง โดยรัฐบาลได้ก าหนดแนวนโยบายที่
ชัดเจนเพ่ือเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นกลไกในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซ
เบอร์โฮม (Cyber Home)” ที่สามารถส่งความรู้
มายังผู้ เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ส่ ง เ สริ ม ให้ นั ก เ รี ยนทุ ก ระดั บชั้ น ใ ช้ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเ พ่ือการศึกษา (Tablet) 

ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง 
ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งด าเนินการให้กองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสามารถด าเนินการ
ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวนโยบายของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นปัจจัยและ
เป็นมิติส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
สังคมโดยรวม และจะเป็นมิติของการสร้างกระบวน
ทัศน์เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัด
การศึกษาที่ มุ่ ง เน้นผู้ เ รี ยน เป็ นส าคัญภายใต้
การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษที่สองในปัจจุบัน 
(สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2554)  

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O - NET) ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจ าปีการศึกษา 2554 วิชาภาษาไทย ของ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า 
นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.90 ซึ่งต่ า
กว่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2553 ที่นักเรียน
สอบได้คะแนนเฉลี่ย 51.77 (กลุ่มวิชาการ โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, 2554) และยังต่ า
กว่าเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ ปัญหาดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการอธิบาย
เนื้อหาตามหนังสือแบบเรียน และไม่มีสื่อการเรียน
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจน เมื่อเกิด
ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อ
หน่าย และขาดความสนใจในการเรียนวิชานั้นไปใน
ที่สุด ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายในการเร่งพัฒนา
ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ทันสมัย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งหมด
แบบองค์รวม สร้างความรู้เป็นของตนเอง และมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ
สื่อสารค าถาม ค าตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจาก
การเรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ หากผู้เรียนขาดทักษะ
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ก็จะมีผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงความรู้ที่จะน าไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ 
และมีผลต่อการทดสอบต่างๆ อีกด้วย  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มี
การน ามาใช้ในวงการการศึกษาส าหรับเป็นสื่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยเป็นหนังสือที่ถูกสร้างเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจะเป็นแฟูมข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสาร ผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 
คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้ เรียนได้ 
นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรก
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และ
สามารถสั่ ง พิม พ์ เอกสารที่ ต้ องการออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือ
ธรรมดาทั่วไป และยังสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ ลด
ข้อจ ากัด และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่
อยู่ห่างไกล และเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มี

ประสิทธิภาพสามารถลดความไม่ทัดเทียมในการ
เรียนรู้ ท าให้เข้าใจเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนได้ดี
ยิ่ งขึ้น  สามารถตอบสนองการเรียนที่มี ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้าน
เวลาหรือสถานที่ ช่วยลดภาระการสอนของผู้สอน 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งการ
ติดตามผลการเรียนได้ และยังสามารถเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตใน
รายวิชาอ่ืนๆ สืบไป 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
สน ใจที่ จ ะ พัฒนาหนั ง สื อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ บน      
แท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือได้ผลของสื่อที่ต้องการคือการเรียนรู้รูปแบบที่
ต่างจากการเรียนในห้องเรียนทั่วๆ ไป และยังเป็น
แนวทางที่น่าสนใจที่ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนในชั้น เรียนได้ อีกหนึ่ งแนวทาง 
เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
สนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการ
สนับสนุนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ในการ
พัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมและวรรณคดีไทยเรื่อง
มงคลสูตรค าฉันท์  ซึ่ งสามารถน าประยุกต์ ใช้                      
ในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้นด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน

แท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด
เพชรบุรี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. เ พ่ื อ เปรี ยบ เที ยบคะแนนทดสอบ                   
หลังเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

3. เ พ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตร      
ค าฉันท์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด
เพชรบุรีที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ 

 
วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพรหมา- 
นุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
เลือกมา 1 ห้อง จ านวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
มงคลสูตรค าฉันท์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิค 

3. แบบทดสอบ เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นแบบปรนัย ชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบนี้
น าไปใช้กับการทดสอบก่อน และหลังเรียน 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคล
สูตรค าฉันท์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้
กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเสนอขอความ
อนุ เ คราะห์ ในการทดลอง ใช้ ใน งานวิ จั ยต่ อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

2. เตรียมสถานที่ และเครื่ องมือในการ
ทดลอง สถานที่ท่ีท าการทดลอง คือ ห้องปฏิบัติการ 
111   ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งใช้แท็บเล็ต (iPad) ทั้งหมด 30 เครื่อง 
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3. ชี้ แ จ ง ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท ร า บ ถึ ง
วัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายวิธีการใช้
งาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคล
สูตรค าฉันท์ ทั้ งการศึกษาเนื้อหา และการท า
แบบฝึกหัดต่างๆ ให้นักเรียนได้ทราบ แล้วให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าข้อสอบวัดความรู้ก่อนเรียนตามที่ผู้วิจัย
ได้เตรียมไว้ หลังจากการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน
แล้ว 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
มงคลสูตรค าฉันท์  

4. ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เ ข้ า ศึ กษ าหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตในห้อง 111 ที่เตรียม      
แท็บเล็ตไว้ทั้งหมด 30 เครื่อง โดยครูอธิบาย
วิธีการใช้งานตามคู่มือการใช้ จากนั้นให้นักเรียน
ศึกษาเนื้อหาตามล าดับ โดยนักเรียนได้ใช้เวลาใน
การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต
จ านวน 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน ตามเนื้อหา ดังนี้ 

ชั่วโมงที่ 1 ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
บทน าเรื่อง ประวัติผู้แต่ง ลักษณะค าประพันธ์ และ
เนื้อเรื่อง 
 ชั่วโมงที่ 2 ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
บทวิเคราะห์ ศัพทานุกรม ความรู้ เพ่ิมเติม และ
บทสรุป 

5.  หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์
เรียบร้อยทุกบทเรียนแล้ว จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง 
ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ และน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ  

6.  กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
จ านวน 15 ข้อ 

7.  เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติเพ่ือหาข้อสรุปผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
ม งคลสู ต ร ค า ฉั นท์  ส า หรั บนั ก เ รี ย น ร ะดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด
เพชรบุรีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
ม งคลสู ต ร ค า ฉั นท์  ส า หรั บนั ก เ รี ย น ร ะดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด
เพชรบุรี  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ที่ก าหนดไว้ โดยประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
86.88/84.22  

3. คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง
มงคลสูตรค าฉันท์ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ค่ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง มงคลสูตรค าฉันท์ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 (E.I)              
มีค่าเท่ากับ 0.69 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 0.69  หรือคิดเป็นร้อยละ 69 
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5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง มงคลสูตรค าฉันท์ 
มีค่าเฉลี่ย 4.55 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง
มงคลสูตรค าฉันท์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี                  
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนแท็บเล็ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการน าเสนอทั้ง
เนื้อหา บทเรียน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดิ
ทัศน์ อีกทั้งตัวบทเรียนยังสามารถตอบโต้กับผู้เรียน
ได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนใจที่จะเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น และจากการประเมินคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต โดยผู้ เชี่ยวชาญด้าน
เนื้ อหาและเทคนิ คท า ให้ การ พัฒนาหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตมีการวางแผนและ
เตรียมการในกระบวนการผลิตตามล าดับขั้นตอน 
ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
แท็บเล็ตจากการให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ โดย
การใช้ความใช้ความสามารถของการแทรกสื่อ
มัลติมีเดียเข้าไปช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจได้
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้และ
ท าแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
บทเรียนใช้งานง่าย ส่งผลให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บนแท็บเล็ตสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  มีประสิทธิภาพ 
86.88/84.22  สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
80/80 แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเรียนเรียนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต แล้วมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
โดยนักเรียนสามารถท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต มีการน าเสนอเนื้อหา
บทเรียนที่หลากหลายทั้ ง ในรูปแบบข้อความ 
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ฟักอ่อน (2551) 
ได้ท าการวิจัยด้วยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง สถิติเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิติ
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 มีประสิทธิภาพ 
88.67/ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
แท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ ส าหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด
เพชรบุรี  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตที่ผู้วิจัย
ได้ พัฒนาขึ้นนั้นนัก เรียนสามารถย้อนกลับไป
ทบทวนเรื่องที่มีข้อสงสัยหรือต้องการเน้นย้ าซ้ าๆได้ 
บทเรียนแสดงให้เห็นล าดับการเกิดมงคลสูตร และ
อธิบายเนื้อหาได้อย่างละเอียด ทั้ งนี้นักเรียน
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้  มี
กระบวนการเรียนรู้ที่ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธราภรณ์  ศรีงาม (2551) ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างนักเรียนที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว กับนักเรียนที่
มีบุคลิกภาพแสดงตัว จากการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนออเงิน กรุงเทพมหานคร พบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง พลังงานไฟฟูามีคุณภาพ
ประ เมิน โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญอยู่ ใน เกณฑ์ดี  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องพลังงานไฟฟูา ระหว่างนักเรียนที่มีบุคลิกภาพ
เก็บตัวและแบบแสดงตัวไม่แตกต่างกัน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับดีมาก 
เนื่องจากบทเรียนออนไลน์มีเนื้อหาที่อธิบายได้

ชัดเจน เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ทบทวน
ความรู้ นักเรียนสามารถทราบความก้าวหน้าในการ
เรียนของตนเองทันที มีแหล่งสนับสนุนให้นักเรียน
ได้แสวงหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่ างๆ 
นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่มีประสิทธิภาพ และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุวินัย  ศรีเรือง (2555) ได้ท าการวิจัยโดยการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง
ประชาคมอาเซียน ส าหรับประชาชน พบว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่องประชาคมอาเซียน 
ส าหรับประชาชนด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
และด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้ง
ยังท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่องประชาคมอาเซียน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สร้าง
ควรมีความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน
ต่างๆ เช่น Microsoft Word, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator และ 
QuickTime Player  รวมทั้งโปรแกรมหลักที่ใช้ใน
การจัดท าคือโปรแกรม iBooks Author  

2. ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการวางแผนการท างาน มีการ
ออกแบบโดยการเขียนเค้าโครงเล่าเรื่อง (Story 
board) เพ่ือให้ทราบแผนการสร้าง ด าเนินการตาม
แผนได้อย่างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ในการเตรียม
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ข้อมูล ภาพประกอบ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ
เนื้อหา  

3. การก าหนดเนื้อหาแต่ละบทเรียนใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรแบ่งและใช้ข้อความ
อธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเข้าใจได้
ด้วยตนเอง ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้ามีจ านวน
พอดี เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจง่ายในการศึกษาด้วย
ตนเอง และเพ่ือความเหมาะสมทางด้านเวลาใน
การศึกษา 

4. จากการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนแท็บเล็ต พบว่านักเรียนให้ความสนใจในการ
จัดการเรียนการสอนมากเพ่ิมขึ้น และมีนักเรียน
ต้องการไฟล์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน      แท็บ
เล็ต เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ เพ่ือน ากลับไปศึกษาต่อ
นอกเวลาเรียน และต้องการให้ พัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปอีกเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของนักเรียน และเป็นการช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ 

5. จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
แท็บเล็ต พบว่า ควรเพ่ิมเติมความน่าสนใจของสื่อ
มากยิ่งขึ้นด้วยการ น าภาพเคลื่อนไหว และภาพ 3 
มิติมาใส่เพ่ิมเติม จะช่วยท าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจที่จะเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บ
เล็ตมากยิ่งข้ึน 

6. ในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าปัจจุบัน 
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนอย่ า งม าก  ดั ง นั้ น ก า ร เ ผยแพร่ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน

ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการวิจัย
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ในสถานศึกษา
เพ่ิมเติม 

7. คว รมี ก า ร วิ จั ย โ ด ยก า รน า หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตไปใช้กับวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาถึงผลการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

8. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตในวิชา
ภาษาไทยในเรื่องอ่ืนๆและศึกษาเกี่ยวกับความ
คงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ทัศนธาตุ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

Development of Electronics Book via Tablet on Visual Element  
for the Mathayomsuksa 5student 

 

รินดา  หมั่นหนองทุม่1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบ
หลังเรียน จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
เรื่อง ทัศนธาตุ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 5  3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์          บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง                     
ทัศนธาตุ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 2          
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2555 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา  จ านวน 30 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย  ได้แก่  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 

เรื่อง     ทัศนธาตุ  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บ
เล็ต  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับ 84.44/88.88 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต สูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ  .05 3)  ดั ช นี ป ร ะสิ ทธิ ผ ลมี ค่ า  0.76 
หมายความว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
ช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 76 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ
มากที่สุด  
 

ABSTRACT 
The  main purposes  of  this  

research  were 1)  to  develop  and 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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validate  efficiency and the quality of  
Electronics  Book  via Tablet on Visual 
Element,  based  on  the criterion  80/80,  
2) to compare  the Visual Art learning 
achievement for the  Mathayomsuksa 5 
students  before and after being taught by  
the Electronics Book  via Tablet on Visual 
Element, 3) to study the effectiveness 
index on using Electronics  Book  via Tablet 
on Visual Element, and 4) to  study  the  
students’ satisfaction  toward  the 
Electronics  Book  via Tablet on Visual 
Element on Visual Art  for the  
Mathayomsuksa 5 students. 

The sample of the study were 30  
Mathayomsuksa 5 students by cluster  
sampling at  Kasetsart  University 
Laboratory  School, the instruments  for 
data collection were the Electronics  
Book  via Tablet on Visual Element, the 
achievement test and  the satisfaction 
questionnaire toward the Electronics book . 
The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation and 
dependent t-test  

The  results  showed  that: 1)   the 
efficiency of the  Electronics Book  via 
Tablet on Visual Element  achieved at 
84.44/88.88  according to the intended 

criteria, 2) the student’s achievement score 
that used Electronics Book  via Tablet on 
Visual Element  was significantly higher 
than pre-test score at .05 level, 3) the 
effectiveness index of Electronics  
Book  via Tablet on Visual Element was 
0.76, and 4)  the students’ satisfaction 
toward  the  Electronics Book  were  at  
the highest  level.  
 

บทน า  
 ในสังคมยุคปัจจุบัน ควาเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุค
แห่งความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์แปรเปลี่ยนไปทั้งทางด้าน
สั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมือง และ
การศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Society) สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษามีบทบาทต่อการน ามาใช้ในการพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์ จะมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในการปรับใช้
เพ่ือการศึกษา และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่
เสมอ ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งมีส่วน
ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542(2542: 87) 
หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

e-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถอ่านไดด้้วยเทคโนโลยีสารสนทศต่างๆ ส่วน
ใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่านมีโปรแกรมในการ
อ่านโดยเฉพาะ ต ารา อิ เล็กทรอนิกส์ จะ เป็น 
Electronic Book ประเภทหนึ่ง ที่จ าเป็นต้องน ามา
จัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสังคมการ
เรียนรู้ในปัจจุบันเพราะช่วยให้สามารถย้อนกลับมา
อ่านได้ และสามารถเลือกอ่านได้ตามเวลา สถานที่
ที่ตนเองสะดวก มีการตอบสนองที่รวดเร็วของ
คอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ท าให้เกิด
ความตื่นเต้น น่าสนใจ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข 
เพ่ิมเติมข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ให้ทันสมัย
กับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี (อาภรณ์  ไชยสุวรรณ
,2552) 

วิชาศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจุบันที่จะช่วย 
กล่อมเกลา จิตใจของเยาวชนให้มีความอ่อนโยน   
มีสมาธิ  ความคิดสร้างสรรค์  และความรับผิดชอบ  
ตลอดจนช่วยพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา มี วัฒนธรรมอันดี งาม ในการ
ด ารงชีวิต ถ้าหากนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียน 
ซึ่งจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในรายวิชาอ่ืนๆ 
และชีวิตประจ าวันต่อไปได้ (ธีรวุฒิ  บุญโสภณ , 
2536) 
 การเรียน ในเรื่อง  ทัศนธาตุ ซึ่งมี
ความส าคัญในการวาดภาพ นักเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการน าทัศนธาตุไปใช้ ในการ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุมีเนื้อหาละเอียด 
เป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของศิลปะ  การสอน
ทัศนศิลป์ เรื่องทัศนธาตุเพ่ือให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทาง
สติปัญญาเพียงอย่างเดียว  แต่ต้องอาศัย
องค์ประกอบอ่ืนด้วย นั่นคือทัศนคติของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียน นอกจากนั้นการกระตุ้นและเร้าความ
สนใจในการเรียนของนักเรียน  การใช้สื่อการสอน
เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ข้างต้น
ได้  เพราะสื่อคือตัวกลางที่น าสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
ได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด องค์ประกอบที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่
นอกเหนือไปจากครู วิธีสอนและการประเมินผล 
(กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2538)   

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บ
เล็ต เรื่อง ทัศนธาตุมาใช้เป็นสื่อทางการเรียนการ
สอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะเป็นอีก
แนวทางในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการ
เรียนเรื่อง ทัศนธาตุ  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ผู้สอน
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ 
เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
สนใจของผู้ เรียนและยังสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะน าพาไปสู่การ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้มาก
ที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน   

แท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียน และหลังเรียน จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
แท็บเล็ต   เรื่อง ทัศนธาตุ ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5 ที่ มี ต่ อ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต   
เรื่อง ทัศนธาตุ ที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนระดับ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 5 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
เรื่อง ทัศนธาตุ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ดีขึ้น 

3. ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ศิ ล ป ะ 
(ทัศนศิลป์) สามารถน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
แท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนต่อไป 

4. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กนิกส์บนแท็บเล็ตในเรื่องอ่ืนๆ
ต่อไปในอนาคต 

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 243 คน แต่
ละห้องมีนักเรียนที่คละกันทั้งเด็กเก่ง เด็กปานกลาง 
และเด็กอ่อน   

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียน 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555  ที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ จ านวน 30 คน ได้มา
โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
ด้วยวิธีจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
3.1 ตัวจัดกระท า คือ การเรียนโดยใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

3. 2  ผ ล ข อ ง ตั ว จั ด ก ร ะ ท า  คื อ 
ผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เรี ยนของนั ก เ รี ยนระดับ
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มัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่ 
     4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต
เรื่อง ทัศนธาตุ พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม ibooks 
Author ซึ่ ง เ ป็ น โ ป รแกรมที่ ใ ช้ ส ร้ า งหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่อง MAC หรือ MAC BOOK  
ที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ ibooks 
ที่ใช้อ่านในเครื่องไอแพด มีรูปแบบการน าเสนอ
แบบการ เลื่ อนสไลด์  สามารถแทรกภาพนิ่ ง                      
ภาพ 3 มิติ วีดิโอ เสียง และสร้างข้อสอบแบบไม่
เก็บคะแนนได้ ประกอบด้วย หน้าปก (front 
cover),  ค า น า  ( introduction) ,  ส า ร บั ญ 
(contents), สาระของหนังสือแต่ละหน้า, อ้างอิง, 
ดัชนี, ปกหลัง โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ไพฑูรย์  ศรีฟูา, 2551) และยึดหลักตามรูปแบบ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ADDIE Model 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่การวิเคราะห์                   
(A Analysis), การออกแบบ(D Design), การ
พัฒนา (D Development), การทดลองใช้                            
(I Implementation) และ การประเมินผล                     
(E Evaluation) (มนต์ชัย  เทียนทอง, 2545) 
      4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
      4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นั ก เ รี ย น ที่ มี ต่ อ ก า ร เ รี ย น โ ด ย ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต   
สมมติฐานของการวิจัย 

คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
ทัศนธาตุ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Pre-Experimental Design) มีลักษณะการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-Group Pre test–
Post test Design) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของการทดลอง   
ข้อควรปฏิบัติ และวิธีการการเรียนเนื้อหาจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เพ่ือให้นักเรียน
ทราบ และมีความเข้าใจตรงกัน เช่น วิธีการเข้าสู่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ 
การใช้งานในส่วนต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนแท็บเล็ต และระยะเวลาในการทดลอง 

ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (pre-test) เรื่องทัศนธาตุ จ านวน 30 ข้อ
ใช้เวลา 30 นาทีหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
แท็บเล็ต เรื่องทัศนธาตุ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ที่ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 
อาคาร 5 นักเรียน 1 คน/ ไอแพด 1 เครื่อง โดยใช้
เวลาในการเรียน 50 นาที เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องทัศนธาตุ จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที โดย
ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียน แต่สลับตัวเลือกให้แตกต่างจากเดิม และให้
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นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้เวลา 10 
นาท ี

น าแบบทดสอบหลั ง เรียนมาตรวจให้
คะแนน จากนั้นน าแบบสอบถามความพึงพอใจมา
ตรวจ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์
ด้ ว ย วิ ธี ก า รทา งสถิ ติ  แ ละแปรผล เ พ่ื อส รุ ป
ผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนด
ไว้โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต   
เรื่อง ทัศนธาตุ วิ เคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล  
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน ด้วยวิธีค านวณ  หาค่า t-test 
 
ผลการวิจัย  
 ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีผลดังนี้ 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
ทัศนธาตุ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ โดย
ประสิ ทธิ ภ าพของหนั ง สื อ อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ที่

ผู้วิจัยพัฒนา มีค่าประสิทธิภาพ 84.44/88.88 ส่วน
คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดีมาก 
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง 
ทัศนธาตุ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (E.I) มีค่าเท่ากับ 
0.76 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น คิดเป็น  
ร้อยละ 76 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ทัศนธาตุ  
มีค่าเฉลี่ย 4.71 สรุปว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด 
 
ข้อวิจารณ์ 

ผลการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องทัศนธาตุ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การหาประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องทัศนธาตุ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา ได้มีการปรับปรุง และผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้ เชี่ ยวชาญ จนท า ให้หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตสามารถใช้งานได้ โดย
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตมีลักษณะการ
บรรยายข้อความ (Text) ที่ใช้ขนาดของตัวอักษร
พอเหมาะและสีสันสวยงามเหมาะกับผู้เรียน น า
ภาพนิ่ง ( Image) ที่มีความคมชัด สอดคล้องกับ
เนื้อหา มาใช้ ในการประกอบค าอธิบายเรื่อง 
ความหมายของทัศนธาตุ, ส่วนประกอบของทัศน
ธาตุ (จุด, เส้น, รูปร่างรูปทรง, แสงเงา, สี, บริเวณ
ว่าง และ พ้ืนผิว) และการน าทัศนธาตุมาใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ มีการน าเสนอภาพ 3 มิติ ในเรื่องรูปทรง 
ท า ใ ห้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ 
(Interaction) กับผู้เรียน มีข้อสอบท้ายบทเรียนให้
ผู้เรียนได้ฝึกท าด้วยตนเอง มีการน าเสนอวีดิทัศน์ 
(Video) ไป ใช้ ใน เรื่ องตั วอย่ า งผลงานการน า     
ทัศนธาตุมาใช้ในงานทัศนศิลป์เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ งขึ้น ท าให้
นักเรียนเกิดพัฒนาการ และการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม อีกทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา 
ตามความสามารถของตนเอง  

การเรียนการสอนที่จัดบรรยากาศ และใช้ 
แท็บเล็ต (IPAD) เป็นสื่อการสอนให้กับผู้ เรียน  
ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความความ
สนใจในการเรียนวิชา ทัศนศิลป์ ส่งผลให้บทเรียน
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  84.44/88.88 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรรณี ทองสุกใส (2550) ได้พัฒนาชุด
การเรียนรู้ เรื่ องทัศนธาตุ  ส าหรับนั กเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

79.16/77.00 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ
75/75 

2.การ เปรี ยบ เที ยบคะแนนที่ ไ ด้ จ า ก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บ
เ ล็ ต  เ รื่ อ งทั ศนธ าตุ  ส าห รั บนั ก เ รี ยนร ะดั บ
มัธยมศึกษาปีที่  5 พบว่าผู้ เ รียนมีความสนใจ 
กระตือรือร้นในการเรียน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต โดยสังเกตุ
จากการเรียน และการท าแบบทดสอบ ท าให้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องทัศนธาตุ 
ส าห รั บนั ก เ รี ยนระดั บมั ธ ยมศึ กษาปี ที่  5 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บ
เล็ต ได้ผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ และได้น าไปทดสอบประสิทธิภาพ
ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุพรรณี  วงศ์คงค า (2551) ที่พบว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาคร
บู รณะ  ช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ยนมี คะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   

3. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องทัศนธาตุ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากบทเรียน
มีลักษณะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดอ่านได้
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แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้น และให้ความสนใจในการเรียน และ
ตั้ ง ใ จ ท า แ บ บ ท ด ส อ บ  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีคะแนนเพ่ิมขึ้น
เท่ากับ 0.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.00 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอภิชาติ ส าเภาแก้ว (2552) ที่พบว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟังและเข้าใจเพลงไทย 
ในรายวิชาทักษะดุริยางคศิลป์ไทย ส าหรับนิสิต
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี่ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 76 

จากผลดังกล่าวสรุปได้ว่ า  การพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่องทัศนธาตุ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อที่
ได้รับการออกแบบทางด้านเทคนิคที่อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ตัวสื่อถือว่ามีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการใส่
เ ทคนิ คต่ า ง ๆ  ล ง ไป ในตั ว สื่ อ  เ ช่ น  ภ าพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ และเร้าให้เกิดการเรียนรู้ จนกลายเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น อีกทั้งการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตเล่มนี้ ยังเป็น
แนวทางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต ในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน

แท็บเล็ต ด้วยโปรแกรม ibooks Author ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเครื่อง 
MAC หรือ MAC BOOK ที่ ใช้สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ในรูปแบบ ibooks ที่ ใช้ อ่านใน
เครื่องไอแพด มีรูปแบบการน าเสนอแบบการเลื่อน
สไลด์ สามารถแทรกภาพนิ่ง ภาพ 3 มิติ วีดิโอ เสียง 
และสร้างข้อสอบแบบไม่เก็บคะแนนได้ ผู้สร้างควร
มีความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เช่น Microsoft Word, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator และ Ulead Video Studio 
11 จะช่วยท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต
ที่สร้างขึ้นมีความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนได้  

2. ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการวางแผนการท างาน มีการ
ออกแบบโดยการเขียนบทภาพ  (Story board) 
เพ่ือให้ทราบแผนการสร้าง ด าเนินการตามแผนได้
อย่างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ในการเตรียมข้อมูล 
ภาพประกอบ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และเนื้อหา  

3. จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต พบว่านักเรียนให้ความ
สนใจในการจัดการเรียนการสอนมากเพ่ิมขึ้น                  
มีนักเรียนต้องการให้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือเปิดอ่านได้ในคอมพิวเตอร์พกพาระบบแอน
ดรอยด์ (Android) และเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปอีกเพ่ือเป็น
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน และเป็นการช่วย
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ส่ง เสริมให้นัก เรียนได้ เรียนรู้ ด้ วยตนเองตาม
ศักยภาพ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ใน
สถานศึกษาเพ่ิมเติม เพราะปัจจุบันเป็นยุคของ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และอินเตอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก 
ดังนั้นการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
ออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  

2. ควรมีการวิจัยสร้างและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต ด้วย โปรแกรม ibooks 
Author ในเนื้อหาเรื่องอ่ืนๆ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ หรือการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาถึงผลการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น   

3. ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ กับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาสื่อการสอน การสร้าง
แรงจูงใจใฝุเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในโอกาส
ต่อไป 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
ในวิชาทัศนศิลป์ในเรื่องอ่ืนๆและศึกษาเกี่ยวกับ

ความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 5. จากการศึ กษาควร พัฒนาหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต ให้เปิดอ่านในแท็บเล็ตที่
เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ได้
ด้วยเพ่ือสนองต่อความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับความต้องการทางการเรียนรู้ของรายบุคคล และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความต้องการในการ
ติดตามช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้บรรลุผล
และมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามที่ เขา
ต้องการ เป็นการเปิดกว้างให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ าชาติ 
ประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า 

THE DEVELOPMENT OF ELETRONIC BOOK ON COURNTRY'S  NATIONAL  
PERFORMING ARTS IN ASEAN COMUNITY WITH AURASMA TECHNOLOGY 

 

ณัฐมา  ไชยวรโยธิน1 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ า
ชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยี
ออรัสม่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์  ปีการศึกษา 2556 ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ า
ชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยี
ออรัสม่า 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดง
ประจ าชาติประเทศในประชาคมอาเซียน 4) ศึกษา
คว าม พึ ง พอ ใ จ ขอ งนั ก เ รี ย นที่ มี ต่ อห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดง 
ประจ าชาติประเทศในประชาคมอาเซียน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ านวน 
49 คนที่ ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มมา 1 ห้องเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่ อ งศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศใน

ประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า แบบ
ประเมินคุณภาพของหนังสือทรอนิกส์แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี
ออรัสม่า  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-
test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องศิลปะการแสดงประจ าชาติ 
ประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยี 
ออรัสม่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและ 
มีประสิทธิภาพ 84.33/84.17 สอดคล้องตามเกณฑ์ 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ .60 4) 
นักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อยู่ในระดับหมากที่สุด (X   = 4.55)  
 
ค าส าคัญ :  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,      

เทคโนโลยีออรัสม่า, ศิลปะการแสดง,      .             
ประชาคมอาเซียน 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
 The purpose of this research were 
1) to develop of electronic book on 
Country's National Performing Arts in ASEAN 
Community with Aurasma Technology at 
the quality efficiency has 80/80 criteria, 2) 
to compare between pre-test with post-
test achievement scores of  the student by 
the electronic book on on Country's 
National Performing Arts with Aurasma 
Technology, 3) to study the effectiveness 
index of the student has studied by the 
electronic book, 4) to study the satisfaction 
of the students towards the electronic 
book. 
 The sample was 49 students drawn  
by using cluster sampling 1 classroom, 
from  Mattayomsuksa 1 Joseph Upatham  
School, electronic books on Country's 
National Performing Arts in ASEAN  
Community with Aurasma Technology, the 
learning achievement test, the 
questionnaire for quality  assessment of 
electronic book, the questionnaire of the 
satisfaction of the students towards the 
electronic book with Aurasma Technology. 
The data analyzed by using  percentage, 
arithmetic mean, standard division and 
independent t-test. 

 The research  result revealed that 
1) the electronic book on Country's  
National Performing Arts arts in ASEAN 
Community with Aurasma Technology  has 
a very good  quality  and efficiency  has 
84.33/84.17  which met the 80/80  criteria, 
2) the post-test achievement scores were 
significantly higher  than pre-test at the 
level of  .50, 3) to study the effectiveness 
index were .60, 4) the student had highest 
the level towards the electronic book on 

(X   = 4.55)  
 
Keyword : Elelectronic Book,  Performing   
     Arts, ASEAN Communty,  
              Aurasma Technology 
         

บทน า 
 ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  ทั้ งด้านเศรษฐกิจ  
การศึกษา  และสังคม  อันน าไปสู่การปรับตัว
เ พ่ือให้ เกิดศักยภาพในการแข่ งขันท่ามกลาง
อารยประเทศต่างๆ ที่มุ่งสู่เข้าสู่กระแสของการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เรียกว่า สังคมความรู้ และระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
 นวัตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ                 
ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิด
ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของ
เก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการ
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ทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดี
ในทางปฏิบัติ  ท า ให้ ระบบก้ าวไปสู่ จุ ดหมาย
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น (ไชยยศ  เรือง
สุวรรณ, 2533)   เมื่อน าสิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ
ใหม่ที่ ไม่เคยมีใครใช้มาก่อน น ามาประยุกต์ใช้
ทางด้านการศึกษา  จึงเกิดเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษา (Educational Innovation) คือ 
นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ก ว่ า เ ดิ ม                           
เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น  
และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย   
(กิดานันท ์ มลิทอง, 2540)    
 สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมี
ความส าคัญมากในกระบวนการเรียนการสอนมี
หน้าที่ เป็นตัวน าความต้องการของครู ไปสู่ ตั ว
นักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ส่งผลให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  จึงเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ  สามารถแสดงข้อความ
เสียง  รวมถึงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว  วิดีโอ เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างสมจริง  มีวิธีการ
เก็บข้อมูลในลักษณะพิเศษคือจากแฟูมข้อมูลหนึ่ง
ผู้อ่านสามารถเรียกดูข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที   
โดยข้อมูลอาจจะอยู่ในแฟูมเดียวกันหรือไม่ก็ได้  
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว อั กษร หรื อ ตั ว เ ล ข  เ รี ย ก ว่ า
ไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) และถ้าหากข้อมูลนั้น
รวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วยก็เรียกว่า สื่อ

ประสมหรือไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) (ครรชิต  
มาลัยวงศ,์ 2540) 
 การเรียนการสอนในทุกวันนี้ไม่ได้จ ากัดแค่
เพียงในห้องเรียนเท่านั้น  ยังมีการเรียนการสอน
ทางไกลหลายรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ  E-
learning  WBI (Web-based-Instruction)  WBT  
(Web-based-Training)  WBL (Web-based-
Learning)  และ Mobile learning เป็นต้น ส่วน
การเรียนแบบ Mobile learning ผู้เรียนสามารถ
เ รี ย น รู้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า ผ่ า น บ ท เ รี ย น บ น
โทรศัพท์มือถือ  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวผู้ใช้งาน
มากที่สุด  ปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยจึงเลือกใช้
สมาร์ทโฟนเพราะมีคุณสมบัติการท างานได้หลาย
ด้าน  มีขนาดเล็ก  เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่าย  
พกพาสะดวก และบริษัทแอปเปิ้ล (Apple Inc.) 
เป็นหนึ่งในผู้น าด้านสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก  

ด้ ว ยคว ามก้ า วหน้ า วิ วัฒนาการทา ง
เทคโนโลยี และกระบวนการผลิต ท าให้สมาร์ทโฟน
มีวิธีการใช้งานบางอย่างคล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์  
แต่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า  ถึงไม่มีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้  มีการลงโปรแกรม
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเรียกว่า "Application" โดย
ดาวน์โหลดผ่าน App store ซึ่งมีผู้สร้างสรรค์ 
Application ใหม่ๆบนสมาร์ทโฟน  และแท็บเล็ต 
จ านวนมาก  เช่น โปรแกรมทางคณิตศาสตร์  
โปรแกรมแต่งภาพ  โปรแกรมบันทึกความจ า  
โปรแกรมฟังเพลง  ซึ่งมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีความ
น่าสนใจ  และมีการใช้งานที่โดดเด่นกว่าโปรแกรม
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อ่ืนๆ คือ Application Aurasma  ใช้งานได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ ios และAndroid  โดย Aurasma 
เริ่มต้นขึ้นในปี 2011  มีลักษณะการท างานคล้าย
กับ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented  Reality: 
AR) โดยการท างานของ Aurasma สามารถผูกคลิป
วิดีโอไว้ที่รูปภาพที่ก าหนด  เมื่อน าเครื่องสมาร์ท
โ ฟ น  ห รื อ  แ ท็ บ เ ล็ ต ม า ส แ ก น ที่ ภ า พ ผ่ า น 
Application Aurasma จะแสดงผลวิดีโอที่ผูกไว้
กับรูปภาพนั้นขึ้นมาเป็นภาพเคลื่อนไหวแทน
ภาพนิ่งที่เห็นในตอนแรกทันที (Aurasma, 2012) 

จากที่ กล่ า วมาข้ า งต้ นผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น
ความส าคัญของการพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการ
เรียนรู้ดนตรี – นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ด้วยสื่อที่มีทันสมัยเข้าถึงผู้ เรียนได้ง่าย  
เนื่องจากประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคน
ไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต   ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ า
ชาติประเทศไทยประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยี
ออรัสม่า  โดยการสร้าง และพัฒนาเนื้อหาบางส่วน
ผ่าน Application Aurasma ด้วยโทรศัพท์ i-
phone และพัฒนารูปเล่มของหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยบนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม 
เ พ่ือให้นัก เรียนได้ เรียนรู้ศิลปะการแสดงของ
ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนที่เป็นจุดเด่น 
ของแต่ละประเทศด้วยสื่อที่ทันสมัย  ซึ่งถือว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาท่ีน าสมาร์ทโฟน  มาใช้
ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน  

ช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน   
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  เกิดการเรียนรู้ และ
จดจ าได้ง่ายขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคม
อาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า ของมัธยมศึกษาปี
ที1่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2556 ที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กับคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง
ศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคม
อาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า  
 3.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
เ รี ย น ด้ ว ย ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ รื่ อ ง
ศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคม
อาเซียน  
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดง
ประจ าชาติประเทศในประชาคมอาเซียน  
 
วิธีการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) มา                      
1 ห้องเรียนคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ านวน 49 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และ 
Application Aurasma 
 2 .   แบบประ เมิ น เ ค รื่ อ งมื อ ส า หรั บ
ผู้เชี่ยวชาญ 
      2.1  แบบประเมินเครื่องมือส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และเนื้อหา 
      2.2  แบบประเมินเครื่องมือส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด และประเมินผล เป็นแบบวัด
ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ 
(IOC) 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เ รื่ อ ง ศิ ล ปะก า รแ สด งปร ะจ า ช าติ ป ร ะ เท ศ                      
ในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวมข้อมูลจาก  ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  คณะ
ศึกษาศาสตร์  ไปยังผู้อ านวยการยอแซฟอุปถัมภ์
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการทดลอง และเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 2.  ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียน 
ให้กับกลุ่มตัวอย่างมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 49คน
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อใช้เวลา 

20 นาทีโดยท าการทดลองล่วงหน้า 1สัปดาห์ 
ก่อนที่จะทดลองเรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องศิลปะประจ าชาติประเทศในประชาคมอาเซียน
ด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า  
 3 .   หลั ง จ ากนั้ น  1  สั ป ด า ห์  ผู้ วิ จั ย
ด าเนินการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องศิลปะประจ าชาติประเทศใน
ประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า และ
แนะน าวิธีการใช้งานในเบื้องต้นโดยใช้เวลา 30 นาที 
 4.  หลังจากเรียนจบแล้ว  ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องศิลปะประจ าชาติ
ประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยี 
ออรัสม่าจ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที 
 5.  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องศิลปะประจ า
ชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยี
ออรัสม่า ใช้เวลา 5 นาที 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบก่อนเรียน 
และความพึงพอใจในการเรียนนักเรียนที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องศิลปะประจ าชาติ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยี
ออรัสม่า มาตรวจสอบความถูกต้อง และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล  และแปลผลทางสถิติต่อไป 
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ผลการศึกษา 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคม
อาเซียนด้วย เทคโนโลยีออรัสม่า  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปี
การศึกษา 2556 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพ 84.33/84.17 สอดคล้องตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ า
ชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย เทคโนโลยี
ออรัสม่า สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ า
ชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย เทคโนโลยี
ออรัสม่า มีค่าเท่ากับ .60 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้  
ร้อยละ 60 
 4.  นักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดง
ประจ าชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย
เทคโนโลยีออรัสม่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 1.  ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ าชาติ
ประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย เทคโนโลยี

ออรัสม่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจาก
เทคโนโลยีออรัสม่า เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ และมี
ความทันสมัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้จริง 

2. ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคม
อาเซียนด้วย เทคโนโลยีออรัสม่า  ผู้วิจัยได้ใช้ 
Application Aurama และFlippingBook 
Publisher Professional  ในการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยโดย Application 
Aurama เป็นโปรแกรมที่โปรแกรมที่มีรูปแบบ
ออนไลน์ที่ มีลักษณะการท างานคล้ายกับ AR 
(Augmented Reality Technology) โดยการ
ท างานของออรัสม่า สามารถผูกเชื่อมโยงคลิปวิดีโอ 
หรือ Animation 3 มิติไว้ยังรูปภาพที่ก าหนดเมื่อ
น าสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่ได้ลง Application 
Aurasma แล้วน ามาสแกนรูป  ก็แสดงผลวิดีโอที่
เชื่อมโยงไว้กับรูปภาพนั้นขึ้นมาเป็นภาพเคลื่อน..
ไหวแทนภาพนิ่งที่เห็นในตอนแรกซึ่งสร้างท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  และดึงดูดความสนใจ
ของผู้ เ รี ยนที่ ได้ ใช้ เทคโนโลยีนี้ ได้ เป็นอย่ างดี                      
ในส่วน Flipping  Book  Publisher 
Professional  เป็นโปรแกรมที่ ใช้สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปรับแต่งแก้ไขข้อมูลได้ง่าย  
รองรับไฟล์ที่หลากหลาย   สามารถเผยแพร่ได้
หลายรูปแบบ  ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ เผยแพร่ข้อมูลใน
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รูปแบบ .EXE เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ลง
โปรแกรมนี้ก็สามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 3.  จากการสังเกตผู้เรียนที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ า
ชาติประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย เทคโนโลยี
ออรัสม่า  ของมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนมี
ความสนใจในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ที่ใช้สมาร์ทโฟนในการสแกนรูปภาพด้วยโปรแกรม
ออรัสม่า เพราะเป็นการกระตุ้นความสนใจด้วยวิดิ
โอการแสดงที่ออกมาแทนที่ภาพนิ่งนั้นๆ  ช่วยเกิด
พัฒนาการเรียนรู้ และจดจ าที่ดีข้ึน 
 4.  ผู้วิจัยได้น าไฟล์ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะการแสดงประจ าชาติ
ประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย เทคโนโลยี
ออรัสม่า ได้น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Upload ขึ้น
ไปเก็บไว้บน Dropbox พร้อมให้ Username และ 
Password เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจไป Download 
เพ่ือศึกษาต่อที่บ้านได้ 
 5 .   ผู้ วิ จั ย เ ล็ ง เ ห็ น ค ว ามส า คัญขอ ง
เทคโนโลยีออรัสม่าว่าสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ
การเรียนการสอนได้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด   สร้างความสนใจให้แก่ผู้ เรียน  
ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีออรัสม่า จึงมี
ประโยชน์มากทั้งด้านการศึกษา  ธุรกิจ   สันทนา
การ บันเทิง  แฟชั่น และอ่ืนๆ  ผู้วิจัยคาดว่าใน
อนาคตข้ างหน้ า เทคโนโลยีออรัสม่ า   อาจมี
ผู้น าไปใช้ร่วมกับงานด้านต่างๆ  เป็นที่ยอมรับ และ
รู้จักอย่างแพร่กันหลายมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น 

  1)  การจัดนิทรรศการโดยทั่วไปจะมีแต่
ภ าพวาดที่ จั ดแสดง ไว้ เ ป็ นภาพนิ่ ง   เมื่ อน า
เทคโนโลยีออรัสม่าเข้ามาใช้ร่วมด้วย  สามารถ
เปลี่ยนนิทรรศการแบบธรรมดา  ท าให้กลายเป็น
นิทรรศการที่มีชีวิตได้  โดยการสแกนรูปภาพที่จัด
แสดงด้วย Application Aurasma จะแสดงวิดีโอ
แนะน า ศิลปินเจ้าของผลงาน  และแสดงขั้นตอน
ตั้งแต่การเริ่มวาดภาพนั้นจนเสร็จสิ้น ซึ่งสร้าง 
ความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ที่เข้ามาชม เกิดความสนใจ
มากยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้ชมทราบถึงเทคนิค  จินตนาการ 
แรงบัลดาลใจ ขั้นตอน และวิธีการในการวาดภาพ
นั้น  
 2)  การโฆษณาสินค้าต่างๆโดยแทรก
โฆษณาด้วยเทคโนโลยีออรัสม่าไว้ที่ตัวบรรจุภัณฑ์
ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงการใช้งาน หรือคุณสมบัติ
ของสินค้านั้นมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปิดคู่มือ หรือไป
หาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบกัน   เช่น โฆษณา
เครื่องปริ้นเตอร์ เมื่อน า Application Aurasma 
สแกนที่โลโก้ของผลิตภัณฑ์นั้น  จะแสดงวิดีโอ
ขั้นตอนการประกอบ และการใช้งานเบื้องต้นท าให้
ผู้ใช้งานศึกษาคู่มือได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดเอกสาร  
แต่ดูวิธีการสาธิตในรูปแบบของวิดีโอ ท าให้เห็นภาพ
และขั้นตอนในการท างานอย่างชัดเจน  ผู้ใช้งานมี
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 3)  การส่งการ์ดเชิญงานแต่งงานที่แทรก
เทคโนโลยีออรัสม่า เพ่ือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วม
งาน  เมื่อการ์ดเชิญถูกส่งไปถึงผู้รับ  สามารถน า 
Application Aurasma สแกนที่รูปเจ้าบ่าวเจ้าสาว 
จะท าแสดงวิดีโอเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นมาแทนที่รูปคู่   
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วิดีโอที่แสดงผลขึ้นมานั้น จะสร้างความรู้สึกที่อันดี
ให้แก่ผู้รับการ์ดเชิญเสมือนเจ้าของงานส่งการ์ดมา
เชิญด้วยตัวเอง     
 4)  การส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ
ท างาน เมื่อแทรกเทคโนโลยีออรัสม่าเข้าไปที่รูปของ
ผู้สมัคร  เมื่อผู้พิจารณาดูใบสมัครแต่ละใบ  หาก
อยากทราบประวัติ เ พ่ิ มเติมจากผู้ส่ งใบสมัคร  
สามารถน า Application Aurasma สแกนที่
รูปภาพที่ติดอยู่กับใบสมัคร  ก็จะปรากฏวิดีโอ
แนะน าตัว และการแสดงความสามารถ  เสมือนกับ
ผู้สมัครเข้ามาแนะน าตัวเองในขณะนั้นเลยทันที     
 5)  ปฏิทินที่แทรกด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า  
เป็นการเปลี่ยนปฏิทินตั้งโต๊ะแบบธรรมดา  เป็น
ปฏิทินที่เล่าเรื่องราว พร้อมให้สาระเกร็ดความรู้   
ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานทราบ และเข้าใจว่าในวันส าคัญ
ต่างๆในปฏิทินนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร  
และเพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของวันนั้นๆ โดย
การน าสมาร์ทโฟนสแกนที่วันส าคัญในปฏิทินผ่าน 
Application Aurasma  เช่น  สแกนที่ วันที่ 23 
ตุ ล า ค ม  ซึ่ ง ต ร ง กั บ วั น ปิ ย ะ ม ห า ร า ช   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ 5) ทรงประกาศเลิกทาส ท าให้ปวงชน
ชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้  จะแสดงผล
ในรูปวิดิโอที่มีการตัดต่อเนื้อหาให้มีความกระชับ  
เข้าใจได้ง่าย แสดงประเด็นส าคัญ และสาเหตุที่
รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส   
 ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีออรัสม่า
นี้เราสามารถประยุกต์ให้เข้ากับงานได้ตามความ
เหมาะสม และขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ที่จะผลิต

สื่อที่จะน าเสนอออกมาในรูปแบบใด  เพ่ือให้ได้สื่อที่
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

The  Development  of  e-Book  on  Information Technology  and 
Computer  Subject  for  Matthayomsuksa  6-th Students 

 

รัศมี  เทพแก้ว1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) พัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและคอมพิวเตอร์   ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีคุณภาพ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
ปกติ   3 ) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของ
นั ก เ รี ยนที่ มี ต่ อหนั ง สื อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เ รื่ อ ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการ
จับสลาก  มาจ านวน 60 คน แล้วแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 
30 คนตามล าดับ  เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Independent 
sample) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี ( X = 4.15) รวมทั้งมีประสิทธิภาพ 
80.00/94.80  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้   2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มที่เรียน
จากหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์  เรื่ อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  3) ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.88 ซึ่งหมายความว่า 
หนังสือ อิ เล็กทรอนิกส์  มีความสามารถท าให้
นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 88.36  และ 
4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.34)  

 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ค าส าคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ,  
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์                  
 

Abstract 
 The objectives of this research 

were: 1) to  develop  the e-Book on  
information technology  and  computer  
subject  for  Matthayomsuksa 6th that 
based on 80/80 efficiency and quality 
criterion of instructional  media design and 
development. 2) to study the Effectiveness 
Index of  e-Book on using information 
technology and computer subject  for 
Matthayomsuksa 6, 3) to compare  the 
student’s learning achievement  between 
student who study with the e-Book on 
information technology and 
computer  subject group and student who 
study with traditional teaching method 
groups, and 4) to study the student’s 
satisfaction on the e-Book on using 
information technology  and computer 
subject.   

The samples of this research were 
60 students of Matthayomsuksa 6th 
St.Joseph Bangna School  by using the 
simple random sampling  technique and 
divided into two groups (30:30 ; 
experimental group and control group). 

Research  instruments were the e-Book on 
information technology and computer 
subject, the learning achievement test and 
the student’s satisfaction questionnaire. 
The data were  analyzed by mean ( X ) 
Standard Deviation (S.D.) and t-test 
(Independent sample) 

 The  research findings  revealed 
that:  1) The efficiency of e-Book on using 
information technology and computer 
subject for Matthayomsuksa 6 showed at 
80.00/94.80 criterion of instructional media 
design and development and the quality 
showed at good level ( X = 4.15), 2) the 
leaning achievement  by students who 
study with e-Book on information 
technology and computer  subject  group 
was higher than students who study with 
traditional teaching  method group  at .05 
level of significant, 3) the Effectiveness 
Index of e-Book on using information 
technology and computer showed at 0.88 
that mean the e-Book can gain more 
student’s  knowledge at 88 percentage, 
and  4) the student’s satisfaction  on e-
Book on information technology and 
computer subject showed at highest level. 
( X = 4.34 )  
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 บทน า 
การพัฒนาด้านการศึกษา  เป็นหนึ่งใน

กรอบนโยบายหลักที่ถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน ท าให้สังคม
ทุกวันนี้เป็นสังคมในยุค ICT (Information and 
Communication Technology) ซึ่งมีบทบาทใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
และเข้าใจด้วยตนเอง  โดยผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่  
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น ามาเป็น
เครื่องมือในการสอน แหล่งเรียนรู้ องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษาล้วน
แล้วแต่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่คอย
ผลักดันให้ผู้เรียนในสถานที่นั้นๆ ได้มีความ
เจริญเติบโตก้าวหน้า การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความ
ก้าวล้ าน าสมัย ซึ่งเข้ามาประกอบกับองค์ความรู้
ต่างๆ  ท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเพ่ิมพูน
ระดับสติปัญญาของมนุษย์เองนั้นได้หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งการเรียนที่น าเอาเทคโนโลยีเข้ามา
จัดการนั้น เป็นการเรียนที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้
สะดวก รวดเร็ว ไม่จ ากัดซึ่งสถานที่และเวลา จึงท า
ให้ ผู้ เ รี ยน เกิ ดการ เ รี ยนรู้ อย่ า งต่อ เนื่ อ งและ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน (ลัดดา  ทรัพย์คงอยู่, 2550) 

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้การเข้าถึงสื่อสาร
นิ เ ท ศ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Book: e-Book)  
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้จากทั่วโลก โดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อาจกล่าวได้ว่าในทุกวันนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ได้รับความสนใจของผู้คน
ทั่วไปทุกสาขาอาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับหนังสือ  (วิกีพีเดีย, 2553)  รวมถึง
นักเรียนนักศึกษา  และการเรียนการสอนในชั้น
เรียนด้วย  เนื่องมาจากเป็นการน าเนื้อหามา
จัดพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital)  ไม่บังคับการ
พิมพ์ และการเข้าเล่ม  สามารถจับเก็บข้อมูลได้
จ านวนมากในรูปแบบของตัวอักษร  ทั้งลักษณะ
ภาพดิจิตอล  ภาพแอนิเมชั่น  วิดีโอ  
ภาพเคลื่ อนไหวต่อเนื่ อง  ค าพูด  เสียงดนตรี                
และเสียงอ่ืนๆ ที่ประกอบตัวอักษรเหล่านั้นสามารถ
แสดงผลของการค้นค้นตัวอักษรได้ เชื่อมต่อกับ
ไฮเปอร์เท็กซ์ มีค าแนะน าที่สามารถอธิบายศัพท์
เป็นระบบออนไลน์ (อาภรณ์  ไชยสุวรรณ, 2553)  
ท าให้การจัดการเรียนการสอนในสังคมการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันทุกประเทศเห็นความส าคัญในการจัดท า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอนโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วย
ด าเนินการ (นิศากร  แสงพงศานันท์, 2554) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ โรงเรียนก าหนดไว้คือ ร้อยละ 80 
อย่างไรก็ดี   ครูผู้สอนนับเป็นบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับครูที่เชี่ยวชาญและการขาด
แคลนสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  หากครูไม่สามารถ
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พัฒนาตนเองให้ตามทันเทคโนโลยีทางการศึกษา
ใหม่ๆ หรือไม่มีการสร้างสื่อที่ช่วยให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ย่อมไม่
สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้นได้   และจากการสังเกตของผู้วิจัย   ผู้เรียน
ส่วนมากยังไม่มีความรู้  และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูมักจะสอนโดย
วิธีการบรรยาย  หรือยกตัวอย่างจากเนื้อหาในต ารา
เท่านั้น ไม่มีสื่อที่หลากหลาย  นอกจากนี้ยังพบว่า  
เนื้ อหาสาระในสาระที่  3   เ รื่ อ ง เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   เข้าใจยาก  จึงท าให้
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ จากปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าควรจะมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสาระที่  3   ซึ่งถ้าหากประสบ
ผลส าเร็จส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 สูงขึ้น  

สื่อน าเสนอในปัจจุบันนี้   ได้มีการพัฒนา
รูปแบบให้มีความโดดเด่น   น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (Multimedia)  การน าเสนอข้อความ
หรือเนื้อหาปริมาณมากๆ ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์
หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book: e-
Book)  ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์หรือ
หนังสือที่เป็นไฟล์เนื้อหาเพียงอย่างเดียว  ต้องดูด้วย
เทคนิคการเลื่อนภาพ  ไปเป็นเทคนิคการน าเสนอที่
มีลักษณะการเปิดหน้าหนังสือแบบเสมือน  เนื้อหา
ที่น าเสนอเป็นไปได้ทั้งข้อความ ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพนิ่ ง  วิดีทัศน์   และเสียง  อัน เป็นการใช้
ความสามารถของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาผสมผสาน

กันได้อย่างลงตัวและเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง
อย่างมากในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อเรียกว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย (Multimedia  e-
Book)  ซึ่งสามารถน าเสนอแบบออฟไลน์ (Offline)  
และออนไลน์ (Online) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวีธีที่จะท าให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
บางนา จังหวัดสมุทรปราการจากการพัฒนาและหา
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี เรื่อง  
“ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ”   โ ด ย ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นนี้ได้ก าหนดรายละเอียด
ของเนื้อหาและก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ า น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 5 5 1   ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง
ยั งน า เอาทฤษฏีการสร้ า งความรู้ ด้ วยตนเอง 
(Constructivism) ซึ่งเชื่อกันว่านักเรียนทุกคน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้ว
ไม่มากก็น้อย  และการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพ้ืนฐาน
มาจากความรู้เดิม  โดยมีครูเป็นผู้ก าหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ที่น าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตัวของผู้
เรียนรู้เอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ
ของตนเอง  ทั้งนี้เพราะบทบาทในการเรียนการ
สอน  ช่ วย ให้ นั ก เรี ยนสามารถเข้ าถึ งแหล่ ง
สารสนเทศได้โดยง่าย  ได้เรียนอย่างกว้างขว้างขึ้น 
เรียนได้เร็วขึ้น ในอนาคตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะ
เป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถจะเรียนรู้ใน
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ทุกที่ทุกเวลา  ทุกสถานที่  และทุกคน (Anywhere  
Anytime Anyone)  และไม่ว่าจะท าการศึกษา ณ 
สถานที่ใด  การเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตยังคงมี
เนื้อหาที่ เหมือนกันและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  
เพียงแค่มีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถที่
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ตามที่ตนเองต้องการ  (ส านักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา, 2553)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
แนวทางส าคัญ ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาในวงกว้างต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง   
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพ พร้อม
ทั้งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
กลุ่ มที่ เ รี ยนด้วยหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส์  เรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กับกลุ่มที่
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
 3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
คอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มี
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง  เทคโนโลยี 
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาประสิทธิภาพ
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้   

1. กลุ่มทดลองท าการเรียน โดยเรียนจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์  ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างเรียนนักเรียนท าแบบค าถามท้ายบทจ านวน 
3  ค รั้ ง  ๆ  ล ะ  1 0  ค ะแนน  จ า กนั้ น ท า ก า ร
แบบทดสอบหลังเรียน    

2. กลุ่มควบคุมท าการเรียนด้วยวิธีการสอน
แบบปกติจากหนั งสื อเรี ยน เรื่ อง  เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยบรรยายจาก
ครูผู้สอน โดยผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ค ว บ คุ ม  ท า ก า ร ท ด ส อ บ ก่ อ น ก า ร เ รี ย น  
(Pre–Test) จากนั้นให้ทั้งสองกลุ่มเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และเรียนด้วยวิธีแบบปกติตามล าดับ 
แล้วท าการทดสอบหลังเรียนทันที   
 3.  ชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียน 2 กลุ่ม 
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง 
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           4.  ก่อนท าการทดลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่ม
ทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 25 ข้อ 
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มควบคุมท าจาก
กระดาษทดสอบ จ านวน 25  ข้อ ใช้เวลา 25 นาท ี

5.  กลุ่มทดลองเรียนโดยเรียนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  ใช้เวลา 2  ชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
  6. กลุ่มควบคุม เรียนด้วยวิธีแบบปกติ โดย
การบรรยายจากครูผู้สอน เรื่อง  เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ใน
ห้องเรยีน  

7. หลังจากนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม เรียนจบ 
บทเรียนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทันที  ใช้เวลากลุ่มละ 25 นาท ี

8. หลังจากนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ท า                           
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว ให้
นักเรียน ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้เวลา 15 
นาท ี 

9. น าข้อมูลที่ได้จากการแบบทดสอบก่อน
เรียน การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรี ยนเซนต์ โย เซฟ บางนา  พบว่ าหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์มีระดับคุณภาพดี  
 ( X = 4.02 )  และมีค่าประสิทธิภาพ ร้อยละ 
80.00/94.80    ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่ อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้
เป็นสื่อส าหรับการเรียนได้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบ
และสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้องค์ประกอบ
หลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ขั้นของ  Gagne                   
อีกทั้ งหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ น
ประกอบด้วย  ส่วนของเนื้อหาที่เป็นข้อความ ตัวอักษร 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ในลักษณะมัลติมีเดียท า
ให้ดึงดูดความสนใจ นักเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหา
ความรู้ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับ                    
กิดานันท์    มลิทอง (2548) กล่าวไว้ว่า “การใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน ท าให้
ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ทั้งการดูและการฟังในเวลา
เดียวกัน ผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อหา ดูภาพประกอบ
ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียง รวมถึงการ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ต้องการได้ด้วยความรวดเร็ว
รูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กัน”  

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน 
และหลังเรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
บางนาที่ เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนของทดลอง                  
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สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

2.1 หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์  เรื่ อ ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีการให้ผลย้อนหลังกลับและเสริมแรงในส่วนของ
การใส่ตัวอย่างไฟล์มัลติมีเดียที่น าให้มีความน่าสนใจ
มากขึ้ น  ซึ่ ง เ มื่ อนั ก เ รี ยน ได้ ศึ กษา ในหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วท าให้เกิดแรงจูงใจและเสริมแรง มี
ความกระตือรือร้น สามารถก าหนดเวลาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  และได้เห็นตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น และเพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน ควรมีการ
เพ่ิมแบบฝึกในแต่ละบทเรียน  อีกทั้งให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสโต้ตอบกับบทเรียนตลอดเวลา จะท าให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และช่วยให้ผู้เรียน
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอีก
ด้วย  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรประสิทธิ์   
บุญแท้ (2554) ซึ่งพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องต้น  ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนได้ตามความสนใจอย่างอิสระ  อีกทั้งสร้างความ
สนใจให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจมากยิ่งขึ้น 

2.2 หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์  เรื่ อ ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  มีความรู้และ

ความ เข้ า ใจมาก  จากการ เ รี ยนด้ วยหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้เรียนจดจ าได้ดี และเกิดแรง
กระตุ้นในการศึกษาด้วยโปรแกรมในรูปแบบใหม่ ที่มี
เนื้อหาไม่มากจนเกินไป ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย และสีสันของตัวอักษรที่ดูง่ายสบายตา การใช้
ภาพที่มีความชัดเจนเหมาะสม ท าให้ผู้เรียนมีความ
เพลิดเพลินในการเรียนและท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกาญจน์   
โพธิ์ทิ  (2553) ซึ่ งพบว่าการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book 
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกท้ังสร้างความ
สนใจให้กับผู้เรียน การรับรู้ที่ถูกต้อง การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
เหมาะกับการน าไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

3. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลขหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
คอมพิวเตอร์จาก พบว่าคะแนนของการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  มี
คะแนนร้อยละ 88.36   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ทั้ ง ด้ าน เนื้ อหา  ด้ าน เทคนิค  และด้ านวัดผล
ประเมินผล  นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้น าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองใช้ก่อนแล้วน าไปปรับปรุง
แก้ ไขก่อนน าไปใช้จริ ง   จึ งส่ งผลให้ผู้ เ รี ยนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภาสธร  ยาวโนภาส (2551)  ได้ท าการ
วิจัย การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุภาษิต 
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ค าพังเพย และส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 
2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 
(โสวรรณีวิทยาคม) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน ผลการวิจัย
พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุภาษิต ค า
พังเพย และส านวนไทย มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
บางนา ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเนื้อหาในส่วนของ
ค าแนะน าในการใช้บทเรียนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน                   
มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียน   ท าให้นักเรียนทราบ
ว่าหลังจากเรียนเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะ
ได้รับความรู้อะไรบ้าง ท าให้นักเรียนสนใจและมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น
ต่อไป   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชากร                      
คัชมาตย์ (2553) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหนังสือ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ภาษาต่างประเทศ 
เ รื่ อ ง  เ ทศ ก าล ส า คั ญ  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่  6  โ ร ง เ รี ยนร าษฎร์ บ า รุ ง
ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง
ขึ้นมามีคุณภาพในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนก่อนการใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์และ
หลังการใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยหลังการใช้หนังสือ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนมีการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่
ในระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  

   1 .   ค ว ร ท า วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะทางมุมมอง (Visual) 

อ่ืน ๆ เช่น รูปแบบของตัวหนังสือ และการใช้สี   
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของการใช้
ค าถามน า เพ่ือท าให้เหมาะสมเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้สนใจในการสร้างสื่อท่ีทันสมัยได้หลากหลาย  

2.  การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
ไม่ควรจ ากัดระยะเวลาในการเรียน  เนื่องจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสะดวก 
ความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน  เพ่ือ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

3.  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจและตั้ ง ใจกับการเรียนด้วย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงสมควรสนับสนุนให้มีการ
น าเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ มาผลิตเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้นักเรียนใช้ค้นคว้าหรือเรียน
ด้วยตนเองตามความสนใจและความสามารถของ 
แต่ละบุคคล 

4.   เนื่องจากโปรแกรม Desktop Author 
มีข้อจ ากัดในการน าภาพวิดีโอมาใช้ โดยไฟล์ที่จะ
แทรกเข้าไปในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะใช้ได้เฉพาะ



174 
 

ไฟล์ที่มีนามสกุล .mpeg และ .avi  เท่านั้น ดังนั้น
ก่ อนที่ จ ะมี ก า รน า ไฟล์ วิ ดี โ อที่ มี น ามสกุ ล อ่ืน
นอกเหนือจากที่กล่าวมาใช้  ต้องมีการแปลงไฟล์ให้
เป็นนามสกุลดังกล่าวก่อน  จึงจะน าไปใช้แทรกใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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     การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง Tetra brik 
Aseptic Model.22 050 V  ส าหรับพนักงานควบคุมเคร่ืองบรรจุ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
    THE DEVELOPMENT OF ELECTRONICS BOOK ON  MAINTENANCE TETRA  
BRIK ASEPTIC MODEL 22 050V FILLING MACHINE FOR THE OPERATOR  FILLER, 

GREENSPOT CO,LTD 
 

ศุภธนิศร์  พ่วงประเสริฐ1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์   เ รื่ อ ง  การดูแลและ
บ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra brik  Aseptic  
Model. 22 050 V ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 90/90 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  4) ศึกษาความพึงพอใจของ
พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุที่มีต่อการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานควบคุมเครื่อง
บรรจุ  บริษัท  กรีนสปอต  จ ากัด จ านวน 34 คน  
ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  1)  แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบ
วัดผลการใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  2)   แบบ
ประเมินคุณภาพหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์  และ                        
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย                        
 

 
ส่ ว น เบี่ ย ง เ บนมาตร ฐ าน  และ  Dependent 
samples t-test   

ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า   1 )  ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุ Tetra brik  Aseptic  Model. 22 050 V มี
คุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี
มากและมีประสิทธิภาพ 93.08/94.33  2) ผล
ค ะแ น น ท ด ส อบ ข อ ง พนั ก ง า น ที่ ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ดัชนี
ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 
0.9 4) ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการใช้
หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ อยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ด                      

(  = 4.80) 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were:                   
1) to develop an electronic book on 
Creation of Maintenance Tetea Brik Aseptic 
Model 22 050V Filling Machine for the 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



177 
 

Operator Filler with the 90/90 efficiency 
criterion, 2) to study the results in the use 
of  electronic book for the Operator Filler 
and  3) to study the operator fillers’ 
satisfaction in the use of electronic book to 
study the effectiveness index of the 
electronic book  

The sample group of this study, by 
was selected by using a simple  random  
sampling method, there were 34 persons 
from Filling Machine for the Operator Filler 
Greenspot co,ltd. The research instruments 
consisted of   1) the media evaluation 
form, 2) the learning achievement test , 3) 
the students’ satisfaction questionaire. 
Data were analyzed by using percentage, 
mean, standard deviation and independent 
sample t-test statistic.  
 The research results showed that: 
1) the quality of the developed electronic 
book on Creation of Maintenance Tetea 
Brik Aseptic Model 22 050V Filling Machine 
for the Operator Filler was at excellent 
level with the efficiency at 93.08/94.33,  2) 
the achievement score after learning  
through the electronic book was 
significantly higher than pre-test score 
at .05 level.  
 

บทน า 
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจะเป็น
ปัจจัยหลักในการน าเสนอองค์ความรู้โดยมีการ
คิดค้น  พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้เกิดการ
เ รี ยน รู้ สื่ อ ก า ร เ รี ย นกา รสอน ใน รู ป แบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์  (electronic media) หนังสือ
อิ เล็ กทรอนิกส์ จะ เข้ ามามีบทบาทส าคัญต่ อ
การศึกษามากขึ้น  การใช้สื่อจะท าให้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้น  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุ ค ค ล จ ะ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ใ น ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ  
กร ะบวนกา รคิ ด   ก า ร จั ดก า ร   กา ร เ ผ ชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในผู้เรียนได้  
ยังช่วยให้ประหยัดเวลา  ช่วยสร้างความเข้าใจใน
เรื่องราวที่เรียนได้อย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดความ
เข้าใจความจ าอย่างถาวรและมีประสิทธิภาพกับ
ผู้ เรียน  การศึกษาหาความรู้สามารถกระท าได้
ตลอดเวลา  ไร้ขีดจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่  นั่น
คื อ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก เ อ ก ส า ร ใ น รู ป แ บ บ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์   หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์   เป็ น
รูปแบบหนึ่งของการน าเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แ บ บ ร ะ บ บ มั ล ติ มี เ ดี ย   ใ น ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย
หน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์  จุดเด่นของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์คือ  มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็น
ข้อความ  ตัวเลข  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง
ต่างๆและน าเสนอข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหา
หรือสิ่งสัมพันธ์เข้าด้วยกัน(พงษ์ระพี  เตชพาหพงษ์, 
2540)  นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
เก็บเนื้อหาไว้ได้มากและตอบสนองกับการเรียนรู้
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จากการอ่านที่แตกต่างกันของผู้ เรียนแต่ละคน  
พร้อมกันนั้นยั งสามารถที่ จะจัดพิมพ์เก็บเป็น
เอกสารไว้ในหน้าที่ที่ผู้เรียนต้องการได้อีกด้วย  การ
อ่านสามารถอ่านจากหน้าแรกไปยังหน้าต่อไปได้
เรื่อยๆหรืออาจดูที่สารบัญและข้ามไปอ่านหน้า
สุดท้ายหรือเลือกอ่านส่วนใดก็ได้โดยไม่ต้องพลิก
กลับไปกลับมาเหมือนเช่นการอ่านเอกสารใน
รูปแบบหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ (สานิตย์ กายาผาด,   
และคณะ. 2542) 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่าง
เป็นระบบเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้  (Knowledge) 
ความเข้าใจ (Understanding) ในการปฏิบัติงาน 
ให้มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหาร 
และองค์การ ตลอดจนให้เกิดทักษะ (Skill) ความ
ช านาญในงานที่ปฏิบัติ  ทั้ งนี้  เ พ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
และเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับความ
เจริญเติบโตขององค์การที่ขยายตัวย่างรวดเร็ว    
 บ ริ ษั ท   ก รี น ส ป อ ต   จ า กั ด   เ ป็ น
บริษัทผู้ผลิตน้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์  วีซอย  และ
เครื่องดื่มกรีนสปอต  มายาวนานเป็นระยะเวลากว่า  
54 ปี เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  มีความ
มุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์  ใช้ระบบการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เ พ่ือให้สามารถผลิตได้ตามความต้องการของ
การตลาดที่เพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งระบบการผลิตที่ทันสมัย
นี้  ได้มีการน าเอาเครื่องจักรที่มี เทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต  ซึ่งผู้
ควบคุมเครื่องต้องมีความรู้  ความสามารถ  มีความ
ช านาญ  ในการควบคุมเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี   
ซึ่งทางบริษัทกรีนสปอตเองก็ได้มีความตระหนักใน
เรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักร  ให้กับ
พนักงานก่อนที่จะเข้ามาท าการควบคุมเครื่องทุก
ครั้ง  แต่ด้วยปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นท าให้การ
จั ด อ บ ร ม เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ย า ก ล า บ า ก  
             จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและได้สร้าง
หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์   เ รื่ อ ง  การดูแลและ
บ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra brik  Aseptic  
Model. 22 050 V  ส าหรับพนักงานควบคุมเครื่อง
บรรจุ บริษัท กรีนสปอต  จ ากัด   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง 
การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra brik  
Aseptic  Model. 22 050 V ส าหรับพนักงาน
ควบคุมเครื่องบรรจุ บริษัท กรีนสปอต  จ ากัด  ที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 

2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ
บริษัท กรีนสปอต  จ ากัด  

3.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์   

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน
ควบคุมเครื่องบรรจุที่ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
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เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra 
brik  Aseptic  Model. 22 050 V  

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์ ได้ เ ข้ ามา เป็ น
สื่อกลางทางการศึกษาที่มีการประยุกต์มาจากความ
ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงของโลก  และยัง
สามารถน ามาใช้เพ่ือสนองความต้องการในการ
เรียนรู้อย่างไม่จ ากัดรูปแบบ  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้
หลายท่าน ดังนี้ 

Baker (1992) ได้กล่าวว่า E – Book เป็น
การน าเอาส่วนที่ เป็นข้อเด่นที่มีอยู่ ในหนังสือ
แบบเดิม มาผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มีความสามารถในการน าเสนอเนื้อหา หรือองค์
ความรู้ในรูปแบบสื่อประสม เนื้อหาหลายมิติ
สามารถเชื่อมโยงทั้งแหล่งข้อมูลจากภายในและจาก
เครือข่าย หรือแบบเชื่อมโยง และการปฏิสัมพันธ์
รูปแบบอื่นๆ 
 ครรชิต  มาลัยวงศ์ (2540)ให้นิยามของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หมายถึง  รูปแบบของการ
จัดเก็บและน าเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบ  ทั้งที่
เป็นข้อความ  ตัวเลข  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  
และเสียงต่าง ๆ  ข้อมูลเหล่านี้มีวิธีเก็บในลักษณะ
พิเศษคือ  จากแฟูมข้อมูลหนึ่งผู้อ่านสามารถเรียกดู
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที  โดยข้อมูลอาจอยู่
ในแฟูมเดียวกันหรือไม่ก็ได้  ข้อมูลที่กล่าวเป็น
ข้อความที่ เป็นตัว อักษรหรือตัว เลข  เรียกว่ า  
ไฮเปอร์ เท็กซ์  (Hypertext)   และถ้าข้อมูลนั้น

รวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วยเรียกว่า  สื่อ
ป ร ะ ส ม ห รื อ ไ ฮ เ ป อ ร์ มี เ ดี ย  ( Hypermedia)   
             ไพฑู รย์  ศรี ฟู า  (2550)  ได้ กล่ า วว่ า 
“หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” (ebook, EBOOK,                   
e-Book) เป็นค าภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากค าว่า 
electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟูมข้อมูลที่
สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมโยงจุดไปยัง
ส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆตลอดจนมี
ปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแทรกภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์
เ อก ส า รที่ ต้ อ ง ก า ร ออก ทา ง เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ไ ด้             
อีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา                 
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป 
              ดังนั้นสรุปได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หรือ E – Book (Electronic Book) หมายถึง 
เอกสารในรูปแบบดิจิตอล    ที่น าเสนอข้อมูลใน
ลักษณะ E-Content      เป็นสื่อที่ถ่ายทอดที่เปิด
โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่  ที่สามารถน าเสนอ  
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงต่าง ๆ     
ที่ จัด เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์ของเนื้อหาถึงกันได้ผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ า เนื้อหานั้นจะอยู่ ในแฟูม
เดียวกันหรืออยู่คนละแฟูม โดยอาศัยรูปแบบของ
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หนังสือเป็นหลัก 
 
โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ไพฑูรย์ ศรีฟูา (2551) กล่าวว่า ลักษณะ
โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีความ
คล้ายคลึงกับหนังสือทั่วไปที่พิมพ์ด้วยกระดาษ หาก
จะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ กระบวนการ
ผลิต รูปแบบ และวิธีการอ่านหนังสือ      
 โครงสร้างทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 
 1. หน้าปก (front cover) หมายถึง ปก
ด้านหน้าของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนแรก เป็นตัวบ่ง
บอกว่า หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่ง 

2. ค าน า (introduction) หมายถึง ค า
บอกกล่าวของผู้เขียนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ของหนังสือเล่ม
นั้น  

3. สารบัญ (contents) หมายถึง ตัวบ่ง
บอกหัวเรื่องส าคัญที่อยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้วย
อะไรบ้างอยู่ที่หน้าใดของหนังสือ สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่หน้าต่างๆ ภายในเล่มได้ 
 4. สาระของหนังสือแต่ละหน้า หมายถึง 
ส่วนประกอบส าคัญในแต่ละหน้า ที่ปรากฏภายใน
เล่มประกอบด้วย 

- หน้าหนังสือ (page number) 
- ข้อความ (texts) 
- ภาพประกอบ  
- (graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png,

 .tiff 

- เสียง  
- (sounds) .mp3, .wav, .midi 
- ภาพเคลื่อนไหว (video clips, 

flash) .mpeg, .wav, .avi 
- จุดเชื่อมโยง (links) 

   5. อ้างอิง หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้น ามา
อ้างอิง อาจเป็นเอกสาร ต ารา หรือ เว็บไซต์ก็ได้ 
 6. ดัชนี หมายถึง การระบุค าส าคัญหรือ
ค าหลักต่างๆ ที่อยู่ภายในเล่ม โดยเรียงล าดับ
ตัวอักษรให้สะดวกต่อการค้นหา พร้อมระบุเลขหน้า
และจุดเชื่อมโยง 
 7. ปกหลัง หมายถึง ปกด้านหลังของ
หนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนท้ายเล่ม 
 
2.  จิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด Gagne 
หลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตามแนวคิดของ Gagne ช่วยท าให้ได้บทเรียนที่เกิด
จากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง 
โดยยึดหลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอนทั้ง 9 
ประการ ได้แก่  (รุจโรจน์  แก้วอุไร, 2545)  
         1. เร่งเร้าความสนใจ (gain attention)  

2.บอกวัตถุประสงค์ (specify objective) 
3. ทบทวนความรู้เดิม (activate prior  

knowledge)  
4. น าเสนอเนื้อหาใหม่ (present new 

information) 
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5 . ชี้ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้                          
(guide learning) 

6.กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน  
(elicit response)   

7.ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) 
8. ทดสอบความรู้ใหม่ (assess  

performance)  
9.สรุปและน าไปใช้  ( review and 

transfer) 
 

การหาประสิทธิภาพตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย 

เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การ
ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra brik  
Aseptic  Model. 22 050 V  ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวัง  
โดยในการก าหนดเกณฑ์จะค านึงถึงกระบวนการ
และผลลัพธ์  ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของคะแนนมีค่า
เป็น  E1/E2 (ชัยยงค์  พรมหมวงศ์, 2520) 

E1  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
จากการท ากิ จกรรมระหว่ า งการ ใช้ หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์  

E2  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
จากการท าแบบทดสอบหลั งการ ใช้ หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 90/90 เนื่องจากการท างานใน
เครื่องจักรประเภทนี้  ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญสูงในการ

ควบคุมเครื่องจักร  เพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดอาจ
ท าให้บริษัทเกิดความเสียหายและอาจเกิดอันตราย
ต่อผู้ควบคุมเครื่องจักรถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 

90  ตัวแรก  หมายถึง   คะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละของพนักงานที่ได้จากการท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

90  ตัวหลัง  หมายถึง   คะแนนเฉลี่ยคิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ ข อ ง พนั ก ง า น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ท า
แบบทดสอบวัดผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผลการใช้หนั งสื อ อิ เล็กทรอนิกส์ ของ
พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ   ของ บริษัท กรีนส
ปอต  จ ากัด ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra 
brik  Aseptic  Model. 22 050 V สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
การด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงาน
ควบคุมเครื่องบรรจุ   บริษัท  กรีนสปอต  จ ากัด  
จ านวน  76  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  
พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ บริษัท กรีนสปอต  
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จ ากัด  จ านวน 34  คน ซึ่งได้มาด้วยการคัดเลือก
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบที่ใช้ใน
การทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
          2. แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 3. แบบประเมินค่าความสอดคล้องของ
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of 
Item-objective Congruence)  
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
พนักงานควบคุม เครื่ องบรรจุ  ที่ มีต่ อหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุ Tetra brik  Aseptic  Model. 22 050 V 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน
จ านวน 20 ข้อ  ล่วงหน้า 1 สัปดาห์  โดย
ก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 45 
นาที  ซึ่งหลังจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พบว่าผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 9.41 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
    2.  เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  

 3.  ด าเนินการทดลอง โดยเริ่มจากการ
ชี้แจงถึงความเป็นมาและรายละเอียดในการทดลอง
ในครั้งนี้  อธิบายวิธีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra 

brik  Aseptic  Model. 22 050 V  ส าหรับ
พนั กงานควบคุม เครื่ อ งบรรจุ   ของ  บริ ษั ท                     
กรีนสปอต จ ากัด  หลังจากนั้นให้ผู้ เรียนศึกษา
เนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองใน
ห้องปฏิบัติการ และก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ต่อ ผู้เรียน 1 คน และให้ผู้เรียนทุกคนใช้หู
ฟังในการศึกษาบทเรียน เพ่ือปูองกันไม่ให้เสียง
รบกวนผู้เรียนคนอื่น ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเวลาในการให้
ผู้เรียนศึกษาบทเรียนเป็นจ านวน  9 วัน วันละ 12 
ชั่วโมง รวม 108 ชั่วโมง เมื่อเรียนจนครบทุกเนื้อหา  
จึ ง ท า แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล ก า ร ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน  20  ข้อ  ให้เวลา  45  นาที  
และท าแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นขั้นตอน
สุดท้าย 
 4. ร วบ รวมคะแนนที่ ไ ด้ จ า กก ารท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ  เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและผล
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 5.ผู้ วิ จั ยท าการตรวจข้ อทดสอบจาก
แบบทดสอบวัดผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย
ก าหนดการให้คะแนน  คือ  ตอบถูกได้  1 คะแนน  
ตอบผิดได้ 0 คะแนน  และน าไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป พบว่าผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
18.94  คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 6.  หาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 7.  น าค าตอบจากการตอบแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจไปหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน  เพ่ือสรุปเป็นระดับความพึงพอใจ  โดย
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมาก

ที่สุด  (  = 4.80 , S.D. = 0.54 )   
 
สรุปผลการวิจัย 
        1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลและ
บ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra brik  Aseptic   
Model. 22 050 V ส าหรับพนักงานควบคุมเครื่อง
บรรจุ  ของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด  ที่ผู้วิจัย
พั ฒ น า ขึ้ น มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
93.08/94.33  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
อยู่ในระดับดีมาก 
              2.ค ะ แ น น ผ ล ก า ร ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานที่อบรมโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุ Tetra brik  Aseptic  Model. 22 050 V 
ส าหรับพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ  ของ บริษัท 
กรีนสปอต จ ากัด สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
               3 . ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุ Tetra brik  Aseptic  Model. 22 050 V 
ส าหรับพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ  ของ บริษัท 
กรีนสปอต จ ากัด หลังจากพนักงานมีค่าเท่ากับ 0.9 

4.พนักงานมีความพึงพอใจต่อการใช้
หนั งสื อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เ รื่ อ ง  กา รดู แลและ
บ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra brik  Aseptic  
Model. 22 050 V ส าหรับพนักงานควบคุมเครื่อง

บรรจุ  ของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด  อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.จากการวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนี้ได้รับความสนใจจาก 
พนักงานกลุ่มเปูาหมายและผู้จัดการฝุายต่างๆ เป็น
อย่างดี  เพราะเป็นสื่อที่ใช้ประกอบในการอบรมที่
ทางบริษัทไม่เคยน ามาใช้ในการอบรมมาก่อน  จึง
ได้รับความสนใจ ค าแนะน าและค าติชมเป็นอย่าง
มาก  จึงเล็งเห็นว่าควรน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องนี้ไปใช้อบรมควบคู่กับการอบรมปกติ  เพ่ือให้
พนักงานได้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด 
 2.เนื่องจากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรื่อง การดูแลและ
บ ารุงรักษาเครื่องบรรจุ Tetra brik  Aseptic  
Model. 22 050 V ส าหรับพนักงานควบคุมเครื่อง
บรรจุ  ของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด  เป็นสื่อที่มี
จุดเด่นเรื่องการน าเสนอเนื้อหาโดยการใช้มัลติมีเดีย
เข้ามาช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับบทเรียน ท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมสามารถเห็นภาพและเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้ เข้ารับการอบรมยัง
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างได้ผล  จึงสมควร
ผลิตเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาอ่ืนๆ เพ่ือ
ใช้เป็นสื่อประกอบการอบรมของฝุายต่างๆ ใน
บริษัทที่ยากแก่การเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลได้ 
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 3.จากผลการวิจัย  มีผู้ เข้ารับการอบรม
บางส่วนเกิดความเบื่อหน่ายกับการศึกษาเนื้อหา
บทเรียนที่มีบทความให้อ่านค่อนข้างมาก ดังนั้น
ผู้ ท าวิจั ยจึ งควรน า เสนอรูปแบบของหนั งสื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ใ ห้ มี รู ป แ บบ กา รน า เ สน อที่
หลากหลายเพ่ือเร้าความสนใจให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยอาจ
ออกแบบบทเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้
เข้ารบัการอบรมรู้สึกสนุกสนานไปกับบทเรียน  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 1.ควรมีการน าเนื้อหาของฝุายอบรมใน
แผนกต่างๆ ของบริษัท มาประยุกต์สร้างเป็นสื่อใน 
รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เพ่ือ
เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน และยัง
ท าให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทบทวนได้อย่าง
อิสระตามความสามารถของตนเอง  
 2.ควรมีการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
วิจัยเพ่ือพัฒนาให้มีความสามารถและเหมาะสมกับ
การใช้งานบน Tablet  เพ่ือให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา  ทุกสถานที่  โดยไม่ต้องพกพา
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกอยากเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ   
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การสร้างวีดิทัศน์วิชาพลศึกษาเร่ือง  ทักษะกีฬาลีลาศ  จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

A Construction of video physical education on Cha Cha Cha rhythm 
dancing skills for the deaf students mathayomsuksa 4 Nontaburi School  

for the Deaf 
 

บุญฤทธิ ์ รัตนวิจิตร1 
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ 1) เพ่ือ
สร้างวีดิทัศน์วิชาพลศึกษาเรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ 
จังหวะ ช่า ช่า ช่า  ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ให้มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภ าพตาม เ กณฑ์  80 / 80   2 )  เ พ่ื อ
เปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยบทเรียนวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา 3) เพ่ือ
ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยวีดิ
ทัศน์วิชาพลศึกษา  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา 

กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้                    
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ านวน 8 คน ได้มาด้วยการ
สุ่มแบบง่าย  (Simple random sampling) จาก
เด็กที่สูญเสียการได้ยินระหว่าง 26 -89 เดซิเบล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) วีดิทัศน์เรื่อง
ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า  2) แบบ
ประเมินคุณภาพของวีดิทัศน์  3) แบบประเมินผล

การเรียนภาคปฏิบัติ  4) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อวีดิทัศน์  การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติ    ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างวีดิทัศน์วิชา
พลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่าช่าช่า  
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.28/81.39 ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  2) ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ ที่ .05  3) ดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ .78  4)  นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อ   วีดิทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : วีดิทัศน์ , ลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า  
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was : 1) 

to create a video about the dancing skill 
Cha-Cha-Cha for the deaf students 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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mathayomsuksa 4 Nontaburi School for the 
Deaf The quality and performance criteria 
of 80/80  2) to compare the results before 
and after studying with the video lessons 
on dancing skill   3) to study the 
effectiveness index of students who is 
study with physical education video  4) to 
study the students’s satisfaction about the 
physical education video. 
  Groups studied in this research is 
that 8 students by random sampling 
methods (Purposive Sampling) from hearing 
impairment, mathayomsuksa 4 Nontaburi 
School for the Deaf with a hearing loss of 
children between 26-89 decibels. Tool 
used in this research is 1) video about the 
rhythm Cha-Cha-Cha Dancing skills  2) 
assessment of video’s quality  3) a 
practical evaluation  4) satisfaction 
assessment of student with the video. Data 
analysis were Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Cost effectiveness index. 
  The results showed that                          
1) Performance of physical education video 
on Cha Cha Cha rhythm dancing skills for 
the deaf students mathayomsuksa 4 
Nontaburi School for the Deaf is 
80.28/81.39 that quality. 2) the score after 
studying video more than prior to 

significant statistically. .05 3) Students are 
satisfied with the video in the highest level. 
 
Keyword : Video , Dancing cha cha cha 
rhythm 
 

บทน า 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพล
ศึกษาต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม  และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้น   ตามหลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช  2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
ศักยภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมี
ความสามารถในการเลือกศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่
ผู้เรียนมีความสนใจ เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนมี
ความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคลสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ของ
สังคมในโลกปัจจุบันและในอนาคต โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการที่เป็นเนื้อหาสาระเป็น
ตัวก าหนดองค์ความรู้ครอบคลุมการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กรมวิชาการ, 2545) 
  กลุ่ ม ส า ร ะก า ร เ รี ย น รู้ สุ ข ศึ กษ าแล ะ                  
พลศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา
พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยการให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองเข้าใจธรรมชาติ รู้จักและเข้าใจตนเอง
เห็นคุณค่าของตนและผู้อ่ืน รักการออกก าลังกาย 
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และ การเล่น กีฬา  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่ดี  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
เหมาะสม   ทั้งในด้านการปูองกัน การส่งเสริมและ
การด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างถาวรทั้งของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน   (กรมวิชาการ, 2544)  วิชา
พลศึกษาจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการฝึกเป็นผู้น า
และผู้ ตาม ที่ ดี   อีกทั้ งยั ง เป็นแรงผลักดันให้
สถานศึกษาในหน่วยงานของรัฐเห็นความส าคัญของ
การเรียนวิชานี้  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สังคมที่ก าลังเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  การ
จัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศให้กับนักเรียน     จึง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์ใน
การเข้าสังคมด้วยความมั่นใจ กีฬาลีลาศเป็นการ
แสดงออกอย่างมีศิลปะ โดยเน้นการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายที่สวยงามประกอบกับจังหวะดนตรี  ท าให้
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึง
เครียดทางร่างกายและจิตใจ (ประวิทย์ แสงสว่าง, 
2543) 
 ลีลาศเป็นกิจกรรมพลศึกษาประเภทหนึ่งที่
ช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  สุขภาพอารมณ์     สุขภาพสังคม  และ
สุขภาพจิตวิญญาณ       อันน าไปสู่การมีสุขภาพดี
โดยรวมของมนุษย์ (Holistic health)  สอดคล้อง  
กับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เป็น
กลุ่มที่ช่วยเสริมสร้างพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์  
และยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  อันเป็นแนว  
บูรณาการตามที่หลักสูตรต้องการ (วาสนา คุณา
อภิสิทธิ์ และคณะ,  2546) 
 พระร าชบัญญั ติ ก า ร ศึ กษ าแห่ ง ช าติ                  
พ.ศ. 2542 มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้
มีความรู้ ความสามารถและทักษะการผลิต รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 กิดานันท์   มลิ ทอง  (2543)  กล่ า วว่ า 
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งใน
การช่วยให้การแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
น าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  รัฐบาลใน
หลายประเทศจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในวง
การศึกษาเมื่อสื่อการสอนมีบทบาทส าคัญต่อ
การศึกษามาก  สื่อวีดิทัศน์จึงเป็นอีกสื่อหนึ่ง  ซึ่งถูก
น ามาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  จึงได้
กล่าวถึงข้อดีของสื่อวีดิทัศน์ไว้ดังนี้ คือ สามารถ
ใช้ได้กับผู้เรียนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ได้       แล้ว
น ามาฉายซ้ าเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจหรือเพ่ือทบทวน
บทเรียน  ซึ่งวีดิทัศน์ยังแสดงความเคลื่อนไหวของ
ภาพประกอบเสียงที่ให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงของจริง
อีกด้วย 
 จากปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4 ใน เรื่ อ ง  ทั กษะกีฬาลี ลาศ  นั ก เรี ยนมี
มาตรฐานการเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขาด
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกทักษะกีฬา
ลีลาศเบื้องต้น และมีปัญหาในการรับฟังเสียง ซึ่ง
นักเรียนแต่ละคนมีระดับการได้ยินที่แตกต่างกัน  
การจับจังหวะของเสียงเพลง และนับจังหวะไม่
ตรงกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
นักเรียนให้มีผลการเรียน และมีทักษะกีฬาลีลาศที่
สูงขึ้น อันเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะกีฬา
ลีลาศของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา เรื่อง 
ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า  ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี   ให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ วิชา
พลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า  
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี   

3. เ พ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  ได้วีดิทัศน์วิชาพลศึกษา  เรื่อง  ทักษะ
กีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

2.  นักเรียนที่ เรียนด้วยวีดิทัศน์วิชาพล
ศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า  
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียนภาคปฏิบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

3.  นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ที่เพิ่มสูงขึ้น     เมื่อเรียนด้วยวีดิทัศน์  
วิชาพลศึกษา 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในวีดิทัศน์วิชา
พลศึกษา  เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       

  
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ประจ าปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน  30  คน  ซึ่งเป็นเด็กหูตึงหรือเด็กที่สูญเสีย
การได้ยินระหว่าง  26 – 89 เดซิเบล   
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษา
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จังหวัดนนทบุรี จ านวน 8 คน ได้มาด้วยการเลือก
จากเด็กที่สูญเสียการได้ยินระหว่าง 26-89  เดซิเบล  
โดยวิธีสุ่มแบบง่าย  (Simple random sampling) 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง 
นี้ ได้แก่  
  3.1 ตัวจัดกระท า  คือ วิธีสอนโดยใช้
วีดิทัศน์วิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ 
จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  3.2 ผลของตัวจัดกระท า  คือ  ผลการ
เรียนภาคปฏิบัติวิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬา
ลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   4. เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
ได้แก่ 
  4.1 วี ดิ ทั ศน์ วิ ช าพลศึ กษา   เ รื่ อ ง  
ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียน     
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้รูปแบบสาธิตและการทดลอง                     
  4.2 แบบประเมินคุณภาพของวีดิทัศน์
วิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ      
ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  4.3  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น
ภาคปฏิบัติ วิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ 
จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะ

กีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

นักเรียนที่เรียนด้วยวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา 
เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ  จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับ
นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี  มีคะแนนผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนผลการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ                 
ที่ระดับ 0.5 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย   One-
Group Pretest-Posttest Design ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้ 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
แบบกลุ่มเดียว (One-Group Pretest-Posttest 
Design) ซึ่งใช้แบบประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติ
ของวีดิทัศน์ วิชาพลศึกษา เรื่อง  ทักษะกีฬาลีลาศ 
จังหวะ ช่า  ช่ า  ช่ า ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ตามท่ี (พิสณุ  ฟองศรี.  2552) 
 
  
 เมื่อ 
 O1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) 

O1                    X                    O2 
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 X   หมายถึง การรับชมวีดิทัศน์ วิชาพล
ศึกษา และปฏิบัติทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า 
ช่า ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 O2  หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนด
ไว้โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์  หา
ประสิทธิภาพของวีดิทัศน์   วิ เคราะห์ค่ าดัชนี
ประสิทธิผล  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีค านวณ  หา
ค่า  The Wilcoxon Matched Pairs Signed-
Ranks Test   

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการสร้างวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา 
เรื่อง  ทักษะกีฬาลีลาศ  จังหวะช่า ช่า ช่า ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี    มีผลดังนี้ 

1. วีดิทัศน์วิชาพลศึกษา เรื่อง  ทักษะกีฬา
ลีลาศ  จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพ  

E1/E2  เท่ากับ 80.28/81.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 

2. คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
จากการเรียนด้วยวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา  เรื่อง 
ทักษะกีฬาลีลาศ  จังหวะ ช่า ช่า ช่า ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียน
ด้วยวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.78  แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยวีดิทัศน์
วิชาพลศึกษา มีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียน
ของผู้เรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 78 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวีดิทัศน์วิชา
พลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี โดยเฉลี่ยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการสร้างวีดิทัศน์วิชาพล
ศึกษา  เรื่อง  ทักษะกีฬาลีลาศ  จังหวะ ช่า ช่า ช่า 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี  มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในการสร้างวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา เรื่อง 

ทักษะกีฬาลีลาศ  จังหวะ ช่า ช่า ช่า  ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจาก
ใช้กล้องขนาดเล็กท าให้บางมุมของภาพไม่มีความ
ละเอียดและความชัดเจนของภาพยังไม่เพียงพอ  
ค ว ร ใ ช้ ก ล้ อ ง ที่ มี ข น า ด ห รื อ ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด                          
ที่มากขึ้นเพ่ือช่วยให้ภาพนั้นมีความละเอียดคม                
ชัดมากยิ่งขึ้น 

2. การผลิ ตวี ดิทั ศน์   ควรน าผู้ แสดง
ต้นแบบที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น วีดิทัศน์ที่ใช้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ก็น าผู้
แสดงที่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มี
ความสามารถมาแสดงเป็นต้นแบบ เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียน 

3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า วีดิทัศน์วิชา
พลศึกษา เรื่อง ทักษะกีฬาลีลาศ จังหวะ ช่า ช่า ช่า
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
สามารถน ามาใช้เป็นสื่อการสอนในครั้งต่อไปได้หรือ
สามารถน ามาเป็นต้นแบบในการเรียนการสอน
จังหวะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ 

4. ควรมีการขยายผลหรือเผยแพร่ให้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียน
อ่ืนๆ หรือผู้ที่ความสนใจในเรื่องนี้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าวิจัยวีดิทัศน์วิชาพลศึกษา เรื่อง 
ทักษะกีฬาลีลาศ  ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ในจังหวะ ช่า ช่า ช่า ในรูปแบบ อ่ืนๆ 

เช่น การ์ตูนแอนนิเมชั่น  การศึกษาแบบ Online 
เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาถึงการรับชมวีดิทัศน์
ร่วมกับวิธีการให้ความรู้หรือค าแนะน าในรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น ประกอบการสาธิต การบรรยาย เป็นต้น 
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การผลิตวีดิทัศน์การ์ตูน เร่ือง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  
ส าหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 
Cartoon Video Production  on Principles of Animation for  Diploma  Degree 

Computer Graphics Students in Program of Laem  Chabang Engineering 
Technological College 

 

พัฒนศักดิ์  อินทรทรัพย์1 
 
บทคัดย่อ 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ  
1.  เพ่ือผลิตวีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว   ส า ห รั บ นั ก ศึ กษ า ร ะดั บ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2.  เพ่ือ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง  จากการเรียนด้วย
วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าภาพเคลื่อนไหว      
3.  เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของวีดิทัศน์การ์ตูน 
เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 4.  เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อวีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งคือนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม
แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการ

สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ ง่ า ย ด้ ว ย วิ ธี ก า ร จั บ ฉ ล า ก  
  ผลการวิจัยพบว่า  1) 1.  วีดิทัศน์การ์ตูน 
เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขา 
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลม
ฉบัง  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีและมี
ประสิทธิภาพ 86.00/94.00  ซึ่งได้สอดคล้องกับ
เกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวีดิทัศน์
การ์ตูน  เรื่อง  หลักการสร้ างภาพเคลื่ อนไหว  
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง สาขา งานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย
เทคโนโลยีแหลมฉบัง  สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว   ส า ห รั บ นั ก ศึ กษ า ร ะดั บ
ประกาศนี ยบั ต ร  วิ ช าชี พชั้ นสู ง  สาขา  งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง  
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.64  ซึ่งแสดงว่า                

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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วีดิทัศน์การ์ตูน ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนร้อยละ 64 

4.  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวีดิทัศน์
การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว อยู่ใน
ระดับมาก 

Abstract  
             The  purposes  of  this  research  
were  1)  to  produce  and  find  out  
quality and efficiency of  Cartoon Video on  
Principles of Animation at  80/80  criteria,  
2)  to  compare  the  learning  
achievement  test  scores  with  the  pre-
test  score  after  learning  through  
Cartoon Video, 3)  to  study  the  
effectiveness  index  of  Cartoon Video, 
and  4)  to  study  the  opinions of  
students  after learning through  Cartoon 
Video.   
 The  sample group was  30  
students  selected  by  Simple random 
sampling  from  Diploma  Degree 
Computer Graphics Students in Program of 
Laem  Chabang Engineering Technological 
College  in  the  second  semester 2012  
academic  year.  The  research  
instruments were the Cartoon Video, the 
learning  achievement  test,  the  media 
quality  evaluation  form  and  the  
questionnaire  of  students  opinions 

toward Cartoon Video. The  data  were  
analyzed  by  using  percentage,  mean,  
standard  deviation  and  match-paired t-
test. 
 The  results  showed  that : 1)  the  
efficiency  of  Cartoon Video  on  Principles 
of Animation  was  84.00/94.00  according  
to  the  intended  criteria and the quality 
was good,  2)  the  learning  achievement  
test  scores  after  learning  through  the  
Cartoon Video  was  significantly  higher  
than  pre-test  scores  at  .05  level,  3)  
the  effectiveness  index  of  Cartoon Video 
was  0.64 and  4)  the  students  opinions  
toward  the  Cartoon Video was  at  high  
level.   
  

บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี

นโยบายมุ่งเน้นการผลิตก าลังคนระดับกลางด้าน
วิชาชีพเพ่ือการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว มีความรู้ในวิชาชีพพ้ืนฐานและทักษะ
วิชาชีพ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การอาชีวศึกษา
เป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขา
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 



195 
 

สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ การอาชีวศึกษาหรือ
การศึกษาวิชาชีพ เป็นรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพราะความเจริญของ
ประเทศต้องเริ่มจากพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ
สร้างผลผลิตรายได้ของประชาชน การจัดการ
อาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพจึงต้องสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น คุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามี
ตัวชี้วัดส าคัญประการหนึ่ง คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพหรือสามารถท างานได้จริง
นอกเหนือไปจากที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน
วิชาการและมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม
ต า ม ที่ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต้ อ ง ก า ร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

การน าสื่อมาใช้มีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ด้วยคุณสมบัติ
ของสื่อที่เป็นตัวกลางในการน าเสนอข้อมูล เนื้อหา 
ถ่ายทอดไปยังผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ใน
หลายช่องทางการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ อาจเป็นสื่อชนิดเดียวกันหรือ
สื่อประสมหลากหลายประเภทที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันทั้งวัสดุอุปกรณ์ สื่อที่มีบทบาทมากอย่าง
หนึ่ง คือ วีดิทัศน์เพราะเป็นสื่อที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้กับผู้ เรียนได้ดีช่วยให้
กระบวนการจ าและการเรียกความทรงจ าดีขึ้น 
สร้างความคิดรวบยอดและสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ได้
รวดเร็วขึ้นทั้งยังสามารถตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลได้ ดูแล้วดูซ้ าได้หลายๆ ครั้งตลอดทั้ง
บทเรียนหรือบางส่วนที่จัดสภาพการณ์ให้ ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามสติปัญญาและความสมารถของตน ย่อม
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามถนัด ตาม
อัตราความเร็วในการเรียนรู้ของตนโดยไม่ต้องกังวล
ใจ (เดชรัชต์ ใจถวิล,2549) 

วีดิทัศน์นับเป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ให้
ความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้เพราะผู้สอน
มีจ ากัด และวีดิทัศน์ประกอบการเรียนสามารถแพร่
ภาพและเสียงไปตามห้องเรียนต่างๆหรือตามบ้านได้ 
เป็นสื่อการสอนที่สามารถน าสื่อหลายอย่างมาใช้
ร่วมกันได้อย่างสะดวกเป็นการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความสามารถ
พิเศษในแต่ละแขนงมาเป็นผู้สอนทางวีดิทัศน์ได้ 
นอกจากนี้วีดิทัศน์ยังสามารถสาธิต ได้อย่างชัดเจน 
สามารถท าให้ผู้เรียนได้เห็นสิ่งที่ต้องการเน้นได้โดย
เทคนิคการถ่ายใกล้ เพ่ือขยายภาพหรือวัสดุสิ่งของ
ให้ผู้เรียนได้เห็นทั่วถึงกันทุกคนได้อย่างชัดเจน ช่วย
ปรับปรุงเทคนิคการสอนของครู เช่น ในการใช้สอน
แบบจุลภาค และเป็นสื่อที่สามารถน ารูปธรรมมา
ผนวกเข้าด้วยกันได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้
ผู้ เ รี ยนได้ รับความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะสามารถแพร่ภาพ
และเสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่อยู่
ใกล้ ๆ มาให้ชมได้ (กิดานันท ์มลิทอง, 2531) 

ปัจจุบันการ์ตูนได้ถูกน ามาใช้เป็นการ์ตูน
ทางการศึกษา (education cartoon) เช่น สื่อ
ภาพยนตร์การ์ตูน หนังสือการ์ตูนและสื่อการเรียนรู้
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ด้วยการ์ตูน เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของการ์ตูนใน
ทางการเรียนการสอน สามารถก าหนด ได้  3 
ประการ ดั งนี้  ประการแรก กระตุ้น ให้ เรียน 
(motivation) การ์ตูนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้
เป็นเครื่องเร้าความสนใจในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
เช่น การ์ตูนให้ความรู้อะไรบ้าง, การ์ตูนเรื่องนี้ควร
จะให้ชื่อเรื่องว่าอะไร เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า การ์ตูนนั้นสามารถอธิบายในเนื้อหาที่
ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ท าเรื่องราวที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้การน าการ์ตูนมาใช้
ประกอบในการเรียนการสอนยังช่วยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้อีกด้วย (สังเขต นาคไพจิตร, 2530)  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจด้าน การผลิตสื่อ
วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนจากสื่อในลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากสื่อการสอนแบบเดิม ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนตามศักยภาพและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองเนื่องจากตัวสื่อมีความ
น่าสนใจ เพ่ิมแรงจูงใจให้กับผู้เรียน โดยไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายสามารถเรียนรู้ ไปได้อย่างต่อเนื่อง ตาม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เ อ ง  แ ล ะ ท ร า บ ผ ล
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ทันที อีกทั้งการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับ
ผู้ สอน การแลกเปลี่ ยนความรู้ เป็นการสร้ า ง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และเป็นการฝึกฝนพัฒนา

ผู้ เรียนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยให้
ผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือผลิตวีดิทัศน์การ์ตูนเรื่อง หลักการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยวีดิทัศน์
การ์ตูน เรื่องหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับ
นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

3. เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลจาก 
การเรียนด้วยวีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี
ต่ อ  วี ดิ ทั ศ น์ ก า ร์ ตู น  เ รื่ อ ง  ห ลั ก ก า ร ส ร้ า ง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 
วิธีการศึกษา 
           กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือประชากร                
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ 
ปร ะกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชี พชั้ น สู ง   ส าข า ง าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม
แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้อง มีนักศึกษารวม  
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50 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

1.  วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว   ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะดั บ
ประกาศนี ยบั ตร  วิ ช าชี พชั้ น สู ง  สาขา  งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขา 
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลม
ฉบัง เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน 25 ข้อ 
 3.  แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน์การ์ตูน
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อวีดิ
ทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง สาขา งานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย
เทคโนโลยีแหลมฉบัง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.ผู้วิจัยน าหนังสือจากภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  ไปยัง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม
แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์อุปกรณ์และสถานที่ในการทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย 
  2.   ผู้ วิ จัยตรียมวีดิทัศน์การ์ตูน  เรื่อง 
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว นักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกอบการเรียน 
เพ่ือใช้ในการทดลอง 
  3.  ผู้วิจัยเตรียมสถานที่ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ 
และเครื่องฉายวีดิทัศน์ 
         4.  ก าหนดวันที่จะท าการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย  ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึ กษา 2555  ใช้ เ ว ล า เ รี ยน   3  ชั่ ว โ ม ง    
         5.  ผู้วิจัยท าการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง  จ านวน  30  คน 
แล้วท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน  30  ข้อ ใช้
เวลา  30  นาท ี โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่สลับข้อและตัวเลือก
ก่อนที่จะเริ่มเรียนเนื้อหาในบทเรียนสัปดาห์ต่อไป   
 6.  ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการเรียนด้วยวีดิ
ทัศน์การ์ตูน ใช้เวลา  10  นาที  และด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยให้นักศึกษาทั้ง 30 คน 
เรียนจากวีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จัดเตรียมไว้ทีละตอน เมื่อจบ
ตอนแล้วจะให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
และท าการบันทึกคะแนน โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น  2  
ชั่วโมง   
  7.   เมื่อนักศึกษาดูวีดิทัศน์จบครบทุกตอน
แล้วก็ให้นักศึกษาท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดย ก าหนดเวลาในการทดสอบ 30  นาท ี
  8. เมื่อนักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยท า
การแจกแบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนด้วย
วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ให้นักศึกษาท า 
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 9.  น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดย
น ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล และระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และท าการสรุปผล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการหาคุณภาพของวีดิทัศน์การ์ตูน 
พบว่า ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของ                  
วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  
อยู่ในระดับ  ดี  ถึง  ดีมาก และค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับคุณภาพดีมากและผลการทดลองหา
ประสิทธิภาพของวีดิทัศน์การ์ตูน เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์  80/80  พบว่า  ประสิทธิภาพของวีดิทัศน์
การ์ตูน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ  86.00/94.00  
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  ซึ่งการที่วีดิทัศน์การ์ตูนมี
ประสิทธิภาพดังกล่าวนั้นอาจเนื่องมาจากปัจจัย
หลายประการ  ดังนี้  ผู้วิจัยได้ใช้ตัวการ์ตูนแนะน า
เข้าสู่บทเรียน  มีค าชี้แจงก่อนเข้าบทเรียนและ
แบบฝึกหัด  เนื้อหาในบทเรียนมีทั้งข้อความและ
เสียงบรรยายประกอบ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมเกียรติ วรรณเฉลิม (2542) ได้ศึกษาผลการ
ใช้รายการวีดิทัศน์ เ พ่ือฝึกทักษะนาฏศิลป์โขน
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝุาย
ประถม) ผลการวิจัยพบว่า รายการวีดิทัศน์เพ่ือฝึก
ทักษะนาฏศิลป์โขนเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ 91 / 
96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ 90 / 90 และ
นักเรียนที่เรียนจากรายการวีดิทัศน์มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากการสอน
ปกต ิอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

2. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน
ด้วยวีดิทัศน์การ์ตูน  พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

2.1  การเรียนจากวีดิทัศน์การ์ตูน เป็น
การเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  เพราะ
ผู้เรียนได้เรียนจากวีดิทัศน์การ์ตูนโดยตรง ได้อ่าน 
ได้ดูและมีการท าแบบฝึกหัด เป็นการท้าทาย
ความสามารถของตนเอง  เมื่อท าแบบฝึกหัดผิด
สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหา  เพ่ือหาค าตอบที่
ถูกต้องใหม่ได้  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตน เอง ได้ เป็ นอย่ า งดี   ท า ให้ ผู้ เ รี ยนมี ความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน 

2.2  ลักษณะของวีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง 
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะ
แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ แต่ละตอนจะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นเรื่องย่อย ๆ ท าให้สะดวกต่อการ
เรียน  เพราะการที่ผู้เรียนได้จดจ าความคิดรวบ
ยอดจากง่ายไปหายากจะท าให้ผู้เรียนค่อย ๆ ที่จะ
เรียนรู้ไปทีละน้อยและประมวลเป็นความเข้าใจได้
ในที่สุด  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนได้เป็น
อย่างดี 

2.3  บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่าง
เป็นกันเอง  ผู้เรียนความสนุกสนานไม่มีความตึง
เครียดใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติ ทวย
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สอน (2547) ได้ศึกษาผลการพัฒนาวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนเรื่องสารเสพย์ติด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1.  วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว   ส า ห รั บ นั ก ศึ กษ า ร ะดั บ
ประกาศนี ยบั ต ร  วิ ช าชี พชั้ นสู ง  สาขา  งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง  
ที่ ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง ขึ้ น มี คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 86.00/94.00  ซึ่งได้สอดคล้องกับ
เกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวีดิทัศน์
การ์ตูน  เรื่อง  หลักการสร้ างภาพเคลื่ อนไหว  
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง สาขา งานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย
เทคโนโลยีแหลมฉบัง  สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว   ส า ห รั บ นั ก ศึ กษ า ร ะดั บ
ประกาศนี ยบั ต ร  วิ ช าชี พชั้ นสู ง  สาขา  งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง  
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.64  ซึ่งแสดงว่าวีดิ
ทัศน์การ์ตูน ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนร้อยละ 64 

  4.  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวีดิทัศน์
การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว อยู่ใน
ระดับมาก 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1.  ด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์การ์ตูน 
  1.1  การสร้างสื่อวีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง 
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  จ าเป็นต้องมีความรู้
ด้านการเตรียมข้อมูล  การออกแบบบทเรียน  ควร
มีความสามารถทางการวิเคราะห์บทเรียน  การ
จัดล าดับการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมในการสร้าง
และโปรแกรมสนับสนุน  ซึ่งส่งผลให้ได้วีดิทัศน์
การ์ตูนได้รวดเร็ว  มีคุณภาพ  โปรแกรมหนึ่งที่ควร
ศึกษาและน ามาสร้างสื่อวีดิทัศน์การ์ตูน  คือ  
โปรแกรม Autodesk maya 
  1.2  รูปแบบการน าเสนอสื่อวีดิทัศน์
การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว นั้น  
เป็นการน าเสนอบทเรียนแบบบรรยายและมีรูปภาพ
ประกอบ  ซึ่งจะมีปรากฏอยู่ในบทเรียนทุกหน้าของ
เนื้อหา  และในแต่ละตอนหลังจากจบเนื้อหาแล้วจะ
มีแบบทดสอบระหว่างเรียนให้ผู้เรียนท าการทดสอบ
ก่อนขึ้นบทเรียนใหม่  ซึ่งเป็นการทบทวนและจะท า
ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

1.3  วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง หลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว  นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนส าหรับนักศึกษาที่มีพัฒนาการช้าหรือฝึก
พัฒนาความรู้  เพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการทางการ
เรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม และใช้สื่อวีดิทัศน์การ์ตูน ช่วย
ในการสอนเสริมกับนักศึกษาที่มีพัฒนาการที่ดี  ซึ่ง
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จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  แม่นย า
ยิ่งขึ้น 
2. ด้านอุปกรณ ์
  2.1  ในการเรียนด้วยวีดิทัศน์การ์ตูน ที่มี
การใช้อุปกรณ์ฟังเสียง เช่น ล าโพง หรือหูฟัง  
จ าเป็นต้องมีการแนะน าวิธีการใช้  และวิธีปรับ
ความดังของเสียงก่อนท าการทดลอง 
  2.2  ด้านการเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์การ์ตูน 
ผู้สอนยังคงมีบทบาทส าคัญท่ีต้อง 
คอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา  
เพราะในบางครั้งการเรียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อาจเกิดสิ่งผิดปกติ  เช่น  หน้าจอคอมพิวเตอร์หยุด
นิ่งไม่ท างาน,  ไม่มีภาพมีแต่เสียง  เป็นต้น  ซึ่ง
นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ท าให้การเรียนรู้เสีย
บรรยากาศ ขาดความต่อเนื่องของบทเรียน 
 3.  ด้านโปรแกรม 
  ในก าร เ รี ย นด้ ว ยสื่ อ วี ดิ ทั ศน์ ก า ร์ ตู น
นักศึกษาควรมีพ้ืนฐานความรู้  หรือมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมที่สามารถน ามาใช้ในใน
เนื้อหาของวีดิทัศน์การ์ตูน เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคใน
การเรียนเนื้อหาจากบทเรียน 
4.  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
  4.1 สร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับ
ผู้เรียน เพ่ือท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเครียดขณะท า
การทดลอง ในการทดลองควรจะต้องค านึงถึงเวลา
ที่เหมาะสม  
  4.2  ในขณะที่ผู้เรียนใช้วีดิทัศน์การ์ตูน ครู
ควรคอยแนะน าให้ค าปรึกษาในกรณีที่ผู้เรียนเกิด

ปัญหา เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
  4.3 การใช้งานสื่อวีดิทัศน์การ์ตูนนี้  ในการ
เริ่มเรียนครั้งแรกผู้ เรียนควรเรียนตามล าดับที่
โปรแกรมน าเสนอ  ไม่ควรข้ามเนื้อหาตอนหนึ่งตอน
ใด เพราะอาจท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหาโดยรวม 
 4.4 ควรน าเสนอกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมที่โต้ตอบผู้เรียน หรือ 
เกมต่าง ๆ  จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กมล กมลานนท์.2542. ผลการใช้บทเรียนวีดิทัศน์      

ที่มีต่อผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                              
วิชาสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนสันติราษฎ์ 

        วิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ.ปริญญานิพนธ์. 

          มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
กัลยา จยุติรัตน์ และคนอ่ืนๆ. 2531. การท า 

บัตรรายการโสตทัศนวัสดุ(Cataloguing  
          of Audiovisual Materials). พิมพ์ครั้ง 
 ที ่2. กรุงเทพมหานคร: คณะท างานกลุ่ม  

โสตทัศนศึกษาห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา. 

เดชรัชต์  ใจถวิล. 2549.  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/thesis/searching.php?MAUTHOR=%20%AA%D7%E8%B9%A1%C1%C5%20%A1%C1%C5%D2%B9%B9%B7%EC.
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2. สารนิพนธ์ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทิศนา แขมมณี.  2547.  ศาสตร์การสอน. องค์
ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพกรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย .



 
 

การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
Study of Students’ Opinion on Employment System 

Division of Student Affairs Kasetsart University Bangkhen Campus 
 

ชีวธันย์  ปาลกะวงศ์1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์
ระบบส่งเสริมการมีงานท า ก่อนปรับปรุงและ
ภายหลังปรับปรุง 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริม
การมีงานท า ระหว่างก่อนและหลังปรับปรุง 3) เพ่ือ
พัฒนาเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า กอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน                    
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 400 คน ได้มาโดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Samping) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เว็บไซต์ระบบส่งเสริม
การมีงานท า แบบประเมินความคิดเห็นของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อเว็บไซต์ระบบ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ง า น ท า  ก อ ง กิ จ ก า ร นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สถิติ
ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่ าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 5 
ด้าน ในระดับมาก คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการรับ
สมัครงาน ด้านประโยชน์ของเว็บไซต์ ด้านรูปแบบ
เว็บไซต์ ด้านข้อมูลที่อยู่ในระบบ และด้านเนื้อหา

สาระของเว็บไซต์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =4.43, 
S.D.=0.60) ซึ่งมีความต่างอยู่ที่ 0.31 แสดงให้เห็น
ว่านิสิตมีความคิดเห็นเพ่ิมขึ้นหลังพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงาน 

 

ABSTRACT 
The purpose of the study were                   

1) to study the opinions of students 
towards on employment system, before 
improvement and after improvement. 2) to 
compare the opinions of students toward 
on employment system, before 
improvement and after improvement. 3) to 
develop the quality of  employment 
system for Division of Student Affairs. 
Kasetsart University, Bangkhen Campus. 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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The samples were 400 undergrauate 
students of Kasetsart University, Bangkhen 
Campus from a cademic year 2012-2013. 
The research vehicles were the 
employment system the evaluate forms of 
Kasetsart University students toward 
Employment System for Division of  
Student Affairs, Kasetsart University, 
Bangkhen Campus. Data were analyzed by 
percentages, mean and standard deviation. 
The research results finding were 400 
samples’ opinion toward on employment 
system in 5 aspects at the high level were 
the process of job service aspect, the 
website application aspect, the format of 
website aspect, the data current aspect 
and the content of website aspect whose 

averages were ( =4.43, S.D. =0.60) the 
difference was at 0.31 and the conclusion 
shows that students’ opining were 
increased after the employment system 
website development. 
 

บทน า 
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้
สังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีความหลากหลายทางสังคม
ข่าวสารและเทคโนโลยี   ปัจจุบันมีการน าเอา
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง

ทั้งภาครัฐและเอกชน  การสื่อสารจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ การ
พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกันผ่านข้อมูล
ข่าวสารด้วยการน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือที่เรียก
อย่างย่อว่า WWW หรือเว็บ (WEB) จนท าให้ระบบ 
เวิลด์ไวด์เว็บ กลายเป็นอีกสื่อหนึ่งของช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ท า
ให้มนุษย์เราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยไม่จ ากัดจ านวน
ของผู้รับ และสามารถติดต่อสื่อสารไปสู่คนจ านวน
มากได้ในเวลาเดียวกัน ผู้รับข่าวสารสามารถเข้าไป
ค้นหาข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งนับว่าเป็น
สื่อที่ เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ ในระบบ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี (ด ารง หลวงชาญ,2554) 
เว็บไซต์ระบบส่ งเสริมการมี งานท าเป็นสิ่ งที่ มี
ความส าคัญต่อหน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพ่ือ
ก า ร มี ง า น ท า  ก อ ง กิ จ ก า ร นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งเป็น
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร กั บ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการค้นหาข้อมูลการ
สมัครงาน รวมถึงการให้บริการเครือข่ายนิสิตเก่า
สั มพันธ์  มก.ที่ เป็ น เจ้ าของกิ จการและสถาน
ประกอบการภาคเอกชนในการรับ-ส่งข้อมูลการ
สมัครงาน และคัดเลือกต าแหน่งงานที่เหมาะสมตรง
ตามสาขาวิชาที่ต้องการเพ่ือรับบัณฑิตเข้าร่วมงาน
ต่อไปในอนาคต จะช่วยให้นิสิตเกิดความรู้สึกที่ดี 
และส่งผลให้นิสิตร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ หน่วยงาน 
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อย่างเต็มใจ พร้อมทั้งให้ความส าคัญในการบริการที่ดี
แก่นิ สิ ต อันจะท าให้ เกิดความพึงพอใจ และ
ความสัมพันธ์ที่ดี (วิจิตร  อาวะกุล, 2547) หน่วย
จัดหางานและฐานข้อมูลเพ่ือการมีงานท า เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการและพัฒนาให้นิสิตใน
ด้านการเตรียมตั ว ให้มีความพร้อมเ พ่ือ เข้ าสู่
ตลาดแรงงาน และเพ่ือการศึกษาต่อ การสมัคร
ขอรับทุนจากภาครัฐ เอกชน องค์กรข้ามชาติและ
การขอรับทุนแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญ
และสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและการ
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 
หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานท า กอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางอ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน
จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท าวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีต่อเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า หน่วย
จัดหางานและฐานข้อมูลเพ่ือการมีงานท า กอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับนิสิตในการสมัคร
งานได้หลากหลายหน่วยงานให้ตรงกับสาขาวิชาชีพ
ของนิสิต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้
บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า  
หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพ่ือการมีงานท าฯ 
ก่ อนปรั บปรุ ง  แล ะภ ายหลั งป รั บป รุ ง  เ พ่ื อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้
บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท าฯ ระหว่าง
ก่อนและหลังปรับปรุง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ทราบผลความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
การใช้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 
ก่อนปรับปรุง และภายหลังปรับปรุง 2) ทราบผลใน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้
บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท าฯ 3) ได้
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ระบบส่งเสริม
การมีงานท าฯ ได้ตรงใจกับนิสิตเพ่ือจะได้สนใจใน
ระบบมากขึ้น และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 ภาคการศึกษา 2555 จ านวน 25,888 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
การใช้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท าฯ 
ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และเนื้อหาเว็บไซต์
ระบบส่งเสริมการมีงานท า หน่วยจัดหางานและ
ฐานข้อมูลเพื่อการมีงานท าฯ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบประเมินความคิดเห็นของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อเว็บไซต์ระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า  

2. เว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 
วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น
ต่อเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท าของหน่วย
จัดหางานและฐานข้อมูลเพ่ือการมีงานท า กอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 
ครั้งที่ 1 

1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เดือนพฤศจิกายน โดยให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ง า น ท า 
(https://jobsa.ku.ac.th) ท าแบบประเมินความ
คิด เห็ น โดย ใช้ วิ ธี ก า รสุ่ ม อย่ า ง ง่ า ย  ( Simple 
Random Sampling) โดยมีนิสิต 400 คน จ าแนก
นิสิตประกอบไปด้วย คณะเกษตร จ านวน 22 คน 
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 35 คน คณะประมง 
จ านวน 17 คน คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 36 คน 
คณะวนศาสตร์ จ านวน 19 คน คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 33 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 70 
คน คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน 17 คน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 44 คน คณะสังคมศาสตร์ 
จ านวน 55 คน คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ จ านวน 34 
คน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จ านวน 4 คน คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 6 คน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 6 คน คณะสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน 

2. ผู้วิจัยน าแบบประเมินความคิดเห็นของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
ค่าระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อเว็บไซต์ระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า (https://jobsa.ku.ac.th) เพ่ือ
ท าการปรับปรุงภายในเดือนธันวาคม 2555 

3. ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุ ง เว็บไซต์ ระบบส่ ง เสริมการมี งานท า 
(https://jobsa.ku.ac.th) จนเสร็จสิ้นในเดือน
ธันวาคม 2555 
ครั้งที่ 2 

1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เดือนมกราคม 2556 โดยให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างเดิม
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดิมด้วยวิธีการนัด ตามวันเวลาที่
ก าหนด ส่วนนิสิตคนใดที่ไม่ได้มาตามนัดนั้น จะใช้
วิธีการโทรศัพท์ติดตามในการนัดนิสิตอีกครั้ง จน
ครบตามกลุ่มตัวอย่างเดิม เพ่ือมาท าแบบประเมิน
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 
(https://jobsa.ku.ac.th) อีกครั้ง 
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาค่าระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ง า น ท า 
(https://jobsa.ku.ac.th) โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลต่างทั้ง 2 
ครั้ง มาสรุปผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ผู้ วิจัย

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติในการค านวณ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้
บ ริ ก า ร เ ว็ บ ไ ซต์ ระบบส่ ง เสริ มการมี ง านท า 
(https://jobsa.ku.ac.th) ของผู้ตอบแบบประเมิน
ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ที่มีต่อเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมี
งานท า โดยหาค่าร้อยละแต่ละรายการ แล้วน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางและการบรรยาย 
โดยวิธีจะหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับระดับความคิดเห็นของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีต่อ
เว็บไซต์ ระบบส่งเสริมการมีงานท า ซึ่งก าหนดเกณฑ์
ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย 2) วิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมี
งานท า (https://jobsa.ku.ac.th) โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) วิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะโดยใช้การสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
การใช้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 
ของหน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพ่ือการมีงานท า 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน สรุปผลดังนี้ 

 
 

1. ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.25 (265 คน) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 17.50 (70 คน) ชั้นปีที่ 2 
ร้อยละ 28.00 (112 คน)  
 2. ด้านข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า (https://jobsa.ku.ac.th) 

2.1) จ านวนครั้งการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
ระบบส่งเสริมการมีงานท า พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าใช้
บริการ เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ 6-10 ครั้ง/เดือน ผลต่าง
อยู่ที่  1.50 รองลงมาคือ มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน 
ผลต่างอยู่ที่ 0.25 และน้อยที่สุดคือ 1-5 ครั้ง/เดือน 
ผลต่างอยู่ที่ -1.75 2.2) ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ
เว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า พบว่าระยะเวลาที่
กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้บริการเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ 30 - 
60 นาที/ครั้ง ผลต่างอยู่ที่ 1.75 รองลงมาคือ 
มากกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง ผลต่างอยู่ที่ -0.25 และน้อย
ที่สุดคือ น้อยกว่า 30 นาที/ครั้ง ผลต่างอยู่ที่ -1.50 
2.3) ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริม
การมีงานท า พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าใช้บริการเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดคือ ช่วงบ่าย (12.00 น. – 18.00) ผลต่าง
อยู่ที่  2.50 รองลงมาคือ ช่วงค่ า  (18.00 น. – 
24.00) ผลต่างอยู่ที่ 1.00 และน้อยที่สุดคือ ช่วงดึก 
(24.00 น. – 06.00) ผลต่างอยู่ที่ -2.50 2.4) การ
ทราบถึงการให้บริการเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงาน
ท า พบว่ากลุ่มตัวอย่างทราบถึงการให้บริการเพิ่มข้ึน
มากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต ผลต่างอยู่ที่  3.75 
รองลงมาคือ บุคคลอ่ืนแจ้งให้ทราบ ผลต่างอยู่ที่ 
2.50 และน้อยที่สุดคือ สื่อจอ LCD/LED ของ มก. 
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ผลต่างอยู่ที่ -2.50 2.5)  การเข้าเว็บไซต์ระบบ
ส่งเสริมการมีงานท าด้วยจุดประสงค์ใด พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเข้าสืบค้นข้อมูลเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ สืบค้น
ข้อมูลงานประจ า (Full Time) ผลต่างอยู่ที่ 6.00 
รองลงมาคือ ติดต่อเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต 
ผลต่างอยู่ที่  -0.50 และน้อยที่สุดคือ สืบค้นข้อมูล
งานพิเศษนอกเวลา (Part Time) ผลต่างอยู่ที่ -0.75 
2.6) การเข้าสืบค้นข้อมูลหางานจากเว็บไซต์อ่ืนๆ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าสืบค้นข้อมูลหางานเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดคือ www.jobstreet.co.th ผลต่างอยู่ที่ 
0.50 รองลงมาคือ www.jobbkk.com ผลต่างอยู่ที่ 
-0.50 และน้อยที่สุดคือ www.jobtopgun.com 
ผลต่างอยู่ที่ -2.75 2.7) การเข้าเว็บไซต์ประเภทอ่ืนๆ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าเว็บไซต์เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ 
www.pantip.com ผลต่างอยู่ที่ -0.25 รองลงมาคือ 
www.sanook.com ผลต่างอยู่ที่ -0.50 และน้อย
ที่สุดคือ www.youtube.com ผลต่างอยู่ที่ -2.50 
2.8) ควรมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบส่งเสริม
การมีงานท าอย่างไรถึงจะเข้าถึงนิสิต พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นให้ประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต ผลต่างอยู่ที่ 6.75 รองลงมาคือ 
แผ่นพับ/ประกาศประชาสัมพันธ์ของกองกิจฯ 
ผลต่างอยู่ที่   3.25 และน้อยที่สุดคือ รถ
ประชาสัมพันธ์ ผลต่างอยู่ที่ -4.25  

3. ด้านความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์ระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า (https://jobsa.ku.ac.th) 

ระดั บความคิ ด เห็ นด้ านขั้ นตอนการ
ให้บริการรับสมัครงานของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่างที่
เพ่ิมขึ้น ครั้งที่ 1 มีความคิดเห็นด้านในด้านขั้นตอน

การให้บริการรับสมัครงาน มีความเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.63 ( = 4.21, S.D. = 0.63) และ
ในครั้งที่ 2 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.53 ( = 4.46, S.D. = 0.53) ซึ่งมีความต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25 ระดับความคิดเห็นด้าน
ประโยชน์ของเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่างที่
เพ่ิมขึ้น ครั้งที่ 1 มีความคิดเห็นในด้านประโยชน์ของ
เว็บไซต์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.63 ( = 4.25, S.D. = 0.63) และในครั้งที่ 2 มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ( = 4.55, 
S.D. = 0.54) ซึ่งมีความต่างอยู่ที่ 0.30 ระดับความ
คิดเห็นด้านรูปแบบเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่าง
ที่เพ่ิมขึ้น ครั้งที่ 1 มีความคิดเห็นในด้านรูปแบบ
เว็บไซต์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.68 ( = 4.16, S.D. = 0.68) ) และในครั้งที่ 2 มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ( = 4.38, 
S.D. = 0.55) ซึ่งมีความต่างอยู่ที่ 0.22 ระดับความ
คิดเห็นด้านข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของกลุ่มตัวอย่างมี
ผลต่างที่เพ่ิมขึ้น ครั้งที่ 1 มีความคิดเห็นในด้านข้อมูล
ที่มีอยู่ในระบบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.71 ( = 3.87, S.D. = 0.71) และในครั้งที ่
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2 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ( = 
4.20, S.D. = 0.70) ซึ่งมีความต่างอยู่ที่ 0.33 ระดับ
ความคิดเห็นด้านความเข้าใจเนื้อหาสาระของเว็บไซต์
ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่างที่เพ่ิมขึ้น ครั้งที่ 1 มีความ
คิดเห็นในด้านความเข้าใจเนื้อหาสาระของเว็บไซต์ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ( = 4.21, 
S.D. = 0.67) และในครั้งที่สอง อยู่ในระดับมาก   

( = 4.62, S.D. = 0.49) ซึ่งมีความต่างอยู่ที่ 0.41 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
การศึกษาการวิจั ยพบว่านิสิตมีความ

คิดเห็นต่อเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเป็นอย่างดี แต่ควรมี
การประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า (https://jobsa.ku.ac.th) 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบให้มากกว่าเดิม
ในทุกๆ ด้านเพ่ือให้เข้าถึงนิสิตได้มากขึ้น ควรเพ่ิม
ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ เช่น ตัวอย่างการสอบ
สัมภาษณ์ การแต่งตัวในการสมัครงาน เทคนิคการ
หางานในปัจจุบัน ความรู้ในการท าธุรกิจ ฯลฯ ใน
ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ง า น ท า 
(https://jobsa.ku.ac.th)  ให้มากขึ้น เ พ่ือความ
หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่ตัวนิสิต และควรมี
การออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับกับโปรแกรมต่างๆ  
เช่น Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ใน
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของแต่บุคคล 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซต์ระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า (https://jobsa.ku.ac.th) กับ
เว็บไซต์หางานของหน่วยงานอ่ืนๆ  และควรมี
การศึกษาความต้องการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และตรงกับความต้องการ 
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การพัฒนาชุดการสอน เรื่องมาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTINAL PACKAGE ON  SPELLING WORD 
SUBJECT FOR STUDENTS WITH PRONUNCIATION PROBLEM,  

MATAYOMSUKSA 1 
 

ชวัลกร  แสงทอง
 
บทคัดย่อ 

การวิ จั ย ครั้ งนี้   มี วั ต ถุ ประส งค์ เ พ่ื อ                        
1) พัฒนาชุดการสอน เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับ
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง ที่มี
ประสิทธิภาพ 80/80  2) เปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดการสอน    เรื่องมาตราตัวสะกด                            
3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง
มาตราตัวสะกด และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่องมาตราตัวสะกด 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1     ที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง
มาตราตัวสะกด  จ านวน 20  คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง ด้วยแบบทดสอบการอ่านออกเสียง
มาตราตัวสะกด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุด
การสอน  เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการการอ่านออกเสียง    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̄ )                  

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ t-test  
(matched  pairs ) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอน เรื่อง
มาตราตัวสะกด  ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้าน                
การอ่านออกเสียง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน มีประสิทธิภาพ 80.16/80.66  
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนด้วยชุดการสอน
พบว่าสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .01  3) ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนมี
ค่าเท่ากับ 0.74    ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุด 
การสอนดังกล่าวสามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้  
ร้อยละ 74  เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 74  และ                                   
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการ

สอนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.70 , S.D.= 
0.49) 
ค าส าคัญ : ชุดการสอน เรื่องมาตราตัวสะกด                        
             นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง 

 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
The purposes of this study 

were 1) to develop the  instructional 
package on spelling word subject for 
students with pronunciation problem 
at 80/80 criterion of  instructional 
media design and development 
efficiency, 2) to compare the leaning 
achievements between the pretest 
score and the posttest score, 3) to 
study the effectiveness index (E.I.) of  
instruction  package on spelling  word 
subject, and 4) to study the student’s 
satisfaction by using  the instructional 
package on spelling  word  subject. 

The participant were taken 
from 20 students by using  purposive 
sampling technique.  Research 
instruments were  instructional  
package of  spelling word subject for 
students with pronunciation problem 
the achievement test,  and the 
questionnaire of student’s satisfaction. 

Statistics were arithmetic means (x̄ ), 
Standard deviation (S.D.) and t-test 
(matched pairs). 

The research finding 1) the 
instructional package on spelling word 
subject for Matayomsuksa 1 students 
with pronunciation problem shown in 
the criterion of instructional media 
design and development efficiency at 
80.16/80.66,  2) the learning 

achievement shown that the posttest 
score was higher than the pretest 
scores at .01 level of significant, 3) the 
effectiveness index of instructional 
package shown at 0.74 which mean its 
can enhanced  students to gain more 
knowledge  at 74 percentage,  and 4) 
the student’s  satisfaction of  
instructional package shown at the 

highest level  (x̄ = 4.70, S.D.= 0.49) 
 

Keyword: Instructional Package on  
 Spelling word , Students with  
 Pronunciation Problem 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                    
พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวน การเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนาธรรม 
ให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ใช้หลักสูตร
การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานก าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ ในการก าหนด
คุณภาพผู้เรียน เมื่อเรียนจบการ ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (12 ปี) เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข   และเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุน ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของชาติ โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการ ที่เน้นคุณภาพประสิทธิภาพ  
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และความเสมอภาค  ใช้ เทคโน โลยี เ พ่ือ
การศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้เกี่ยว 
กับความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และ
ด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 1-3) 

ภาษาเป็นสิ่งแสดงภูมิปัญญาอันยอด
ยิ่งของมนุษย์  ที่สามารถพัฒนาเสียงซึ่งเปล่ง
ออกได้ด้ ว ยอาการตามธรรมชาติ    ให้
กลายเป็นเครื่องมือใช้สื่อความคิด  ความรู้สึก
ความต้องการของตนให้ผู้อ่ืนรู้ และสื่อสารกัน
ได้ จน เกิ ด เป็นภาษามนุษย์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร   และท าความ
เข้า      ใจกันในหมู่ชนที่ใช้ภาษาเดียวกันได้ 
ภาษาท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ ความรู้ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ
และความ  สามารถ อ่ืนๆ   อีกมากมาย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์  และเป็นสมบัติอัน
ล้ าค่ าของชาติมีความส าคัญยิ่ ง ในฐานะ
เครื่ อ งมื อสื่ อสารและ เป็ นปั จจั ย ในการ
เสริมสร้างเอกภาพของชาติ ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีต  มีความ
ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์ ทั้ ง ส ร ะ   พ ยั ญ ช น ะ  
วรรณยุกต์ นับเป็นภาษาที่มีความสมบูรณ์ใน
การออกเสียงมากที่สุดในโลก ซึ่งมิอาจมีภาษา
ใดที่จะเทียบได้ จึงควรภูมิใจ   และช่วยกัน
ผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าไว้ใน
คงอยู่ตลอดไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีกระแสพระราชด ารัส
ที่สะท้อนถึงความห่วงใยของพระองค์ เรื่อง

ภาษาไทย โดยทรงชี้ แนะพสกนิกรของ
พระองค์ ให้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษา   
และการช่วยกันธ ารงรักษาวัฒนธรรมทาง
ภาษา ที่ดีงามของชาติไว้มิให้เสื่อมสูญ  ดัง
ความตอนหนึ่งว่า “ภาษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
บ้านเมือง   ขอให้ร่วมมือกันรักษามาตรฐาน
ของภาษาไทยไว้อย่าให้ทรุดโทรม”    (กิตติ   
เมฆาสุวรรณด ารง, 2553) 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและ
เป็ น วัฒนธรรมของชาติที่ ส วย ง ามและ
ทรงคุณค่าที่คนไทยทุกคนรัก หวงแหนและ
ภ าคภู มิ ใ จ  จ า กกร ะแ สพระร าชด า รั ส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
ซึ่งได้ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงร่วมอภิปราย
กับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย ของชุมนุม
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   เกี่ยวกับปัญหาการใช้ค าไทย 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 “...เราโชคดีที่มี
ภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่าง
ยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านภาษานี้ก็
มีหลายประการ อย่างหนึ่งรักษาให้บริสุทธิ์ใน
การออกเสียง คือการออกเสียง  ให้ถูกต้อง
ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งรักษาให้บริสุทธิในวิธีใช้   
คือวิธีใช้ประกอบประโยคและปัญหาที่สามคือ
ความร่ ารวยในค าไทย ซึ่งพวกเราคิดว่าไม่
ร่ ารวยพอ จึงมีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ มาใช้  
เราควรใช้ค าเก่าๆ ที่มีอยู่และไม่ควรตั้งค าใหม่
มาให้ยุ่งยาก...” (กรมวิชาการ, 2545:3) 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
ระดับใด ครูต้อง เผชิญปัญหาเรื่ องความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลของนักเรียนอยู่เสมอ 
ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความรู้ พ้ืนฐานต่างกัน 
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โอกาสในการศึกษา ฐานะและสิ่งแวดล้อม 
ค ว า ม ส น ใ จ  ก า ร มี นิ สั ย รั ก ก า ร อ่ า น                   
ที่ต่างกัน ไม่สามารถเรียนรู้ เนื้อหาให้ได้ผล
เท่ากันภายในระยะเวลาอันจ ากัดได้ ซึ่งท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า แนว
ทางการแก้ปัญหาแนวทางหนึ่ ง   คือการ
พัฒนาชุดการสอน   เรื่องมาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออก
เสียง แต่ละคนสามารถเรียนรู้กับชุดการสอน
ได้โดยตรงและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้ง
ที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได้  

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน มีการจัดการ
เ รี ยนการสอน ในกลุ่ ม ส า ระการ เ รี ยนรู้
ภาษาไทย ภายใต้กรอบก าหนดสาระ   และ
มาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  จาก
การส ารวจและจากทดสอบความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยในปีที่ผ่านมา ปรากฎว่าผล
การใช้ภาษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจและพบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
วัดพิกุลเงิน   อ า เภอบางใหญ่    จั งหวัด
นนทบุรี มีความบกพร่องในด้านการอ่านออก
เสียง  การอ่านออกเสียงสะกดค าไม่ถูกต้อง 
จะท าให้ผู้ฟังไม่เข้าใจและท าให้ความหมาย
เปลี่ยนไปก่อให้เกิดผลเสียหายหลายอย่าง
ติดตามมา เป็นต้นว่า นักเรียนไม่สนใจในการ
เรียน ไม่กล้าอ่านออกเสียง นักเรียนจะมีอคติ
กับทุกสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน                 
ท า ให้นั ก เรี ยนมีปมด้อย  และกลายเป็น
นักเรียนที่มีปัญหาในห้องเรียน ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน

ได้เห็นความส าคัญและคุณค่าของการอ่านออก
เสียง เพราะคนไทยทุกคน ควรจะอ่านให้
ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษาอันทรงคุณค่าและเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางด้านภาษาให้คงอยู่ สืบไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น
บทบาทส าคัญอย่างยิ่ ง ในการส่ ง เสริมให้
นักเรียนอยากเรียน  ตั้งใจเรียน  และเกิดการ
เรียนรู้ หากผู้สอนใช้วิธีที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบ
การสอนที่มีความโดดเด่น พร้อมทั้งมีหลักการ
ที่จะสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวนี้คือชุดการ
สอน(Instructional Package)  เป็นสื่อการ
สอนที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของ
โรงเรียนรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียน
ด้วยตนเองอย่างมีอิสระในการเรียนรู้ โดย
ผู้เรียนจะเรียนแต่ละชุดเร็วหรือช้านั้น จะเกิด
จ า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น
(Individualization)   อีกทั้งหลักการดังกล่าว
จัดว่า เป็นสื่อประสม (Multimedia)   ที่มีการ
จัดเนื้อหาสาระไว้เป็นชุดๆ ซึ่งมีการสร้างอย่าง
มีระบบและแบบแผน จึงสะดวกต่อการ
น า ไปใช้ และท า ให้ เกิดความมั่ น ใจ ได้ ว่ า                   
ชุดการสอนดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลได้
เป็ นอย่ างดี   ( ระวิ ว รรณ มะนุ่ น , 2547)                   
ชุดการสอนจึงถือเป็นสื่อใช้ในการเรียนการ
สอน ที่ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านสติปัญญา  
ทักษะ และเจตคติ สามารถช่วยเพ่ิมแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียนและพัฒนาทักษะการอ่านได้ดี     
พร้อมทั้งเป็นสื่อท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบเอกัต
บุคคล ท าให้นักเรียน ที่เรียนด้วยชุดการสอน 
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงและทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ด้วย เหตุผลดั งที่ กล่ าวมาข้ างต้น                 
ที่ผู้ วิ จั ยจึ ง เล็ ง เห็นถึ งความส าคัญในการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดการสอน เรื่องมาตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
อ่านออกเสียง   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ทาง ด้านการศึกษา 
ท า ใ ห้ ร ะบบกา ร จั ดก า ร เ รี ย นก า รสอน
เปลี่ยนแปลงไปสู่ โลกแห่งการเรียนรู้  การ
ถ่ายทอดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อย่าง
หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ชุด
การสอนได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินและ
สามารถจดจ าได้ง่าย  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาตนเองได้อย่ าง เต็มศักยภาพ เต็ม
ความสามารถที่จะเรียนรู้และรู้จักการค้นคว้า
หาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอน เรื่อง
มาตราตัวสะกด  ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่านออกเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  1  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
   2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดการสอน เรื่องมาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออก
เสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัด
พิกุลเงิน 

3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด
การสอน  เรื่องมาตราตัวสะกด   ส าหรับ

นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดพิกุล
เงิน 
  4.เ พ่ื อศึ กษาคว าม พึ งพอใ จขอ ง
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอน  เรื่องมาตรา
ตัวสะกด  ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
อ่านออกเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 

 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi Experimental Research)   
มีลักษณะการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน  โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)                   
ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน   ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน  25  ข้อ ใช้
เวลา 15  นาที  เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้ 

2. ขั้ น ด า เ นิ น ก า ร ท ด ล อ ง                          
แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชุดการสอน
มาตราตัวสะกด 4 มาตรา ให้นักเรียน                     
ท ากิจกรรมตามชุดการสอนจนครบทั้ง 4 ชุด                  
การสอน 

3.  การท าแบบทดสอบหลังเรียน                 
(Post-test)  ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 
ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 25 ข้อ ใช้
เวลา 15 นาที ซึ่งเป็นข้อสอบคู่ขนาน 

4. การท าแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน 

5. น า ข้ อ มู ล ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิเคราะห์ความ
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พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ   เพ่ือการค านวณหาค่าดังนี้ 

5.1 การเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มาเปรียบเทียบความก้าวหน้า โดยใช้สถิติ                      
t-test แบบ matched pairs  

5.2 การศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของชุดการสอน (The Effectiveness 
Index : E.I) 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ 
สอบถามวัดความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  เรื่ องมาตราตัวสะกด   
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออก
เสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 20 คน  ภาคเรียน
ที่ 2  ปีการศึกษา 2555  โดยด าเนินการดังนี้ 
  1. แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 
5 คน   

2.มีระยะเวลาในการทดลอง 4 วัน 
วันละ 1 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 15.30 น.                      
ถึง เวลา 16.30  น. ท าการทดลองในวันจันทร์ 
อังคาร พุธและวันศุกร์  รวม 4 ชั่วโมง ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนในการทดลอง ดังนี้  
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
น าเข้าสู่บทเรียน     โดยใช้แผนภูมิ เพลง
มาตราตัวสะกด ประกอบการถามตอบ   
นักเรียนแต่ละกลุ่มชุดการสอนประจ ากลุ่ม
ตนเอง  เริ่มท ากิจกรรมครั้งที่ 1                                                                                                                                            

  ครั้งที่ 1 : ใช้เวลา 1  ชั่วโมง  เริ่ม
ประกอบกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในบัตรค าสั่ง   กลุ่มใดเสร็จก่อนใน
ครั้งที่ 2   ให้ไปท ากิจกรรมในชุดการสอน
ส ารอง   
  ครั้งที่ 2 : ใช้เวลา 1  ชั่วโมง  เริ่ม
ประกอบกิจกรรมการเรียนตามขั้ นตอนที่
ก าหนดไว้ในบัตรค าสั่ง    กลุ่มใดเสร็จก่อนใน
ครั้งที่ 2    ให้ไปท ากิจกรรมในชุดการสอน
ส ารอง 
  ครั้งที่ 3 : ใช้เวลา 1  ชั่วโมง  เริ่ม
ประกอบกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในบัตรค าสั่ง    กลุ่มใดเสร็จก่อนใน
ครั้งที่ 3 ให้ไปท ากิจกรรมในชุดการสอนส ารอง     
  ครั้งที่ 4   ใช้เวลา 1  ชั่วโมง    
นักเรียนประกอบกิจกรรมกลุ่มเสร็จแล้ว กลุ่ม
ใดเสร็จก่อน ในครั้งท่ี 4    ให้ไปท ากิจกรรมใน
ชุดการสอนส ารอง 
     เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรม
ครบทุกชุดการสอนแล้ว    ครูสรุปผลเรียนโดย
ใช้การถามตอบประกอบแผนภูมิความคิด ให้
นัก เรียนท าแบบทดสอบหลั งเรียน   น า
กระดาษค าตอบของแบบฝึ กหั ด   และ
แบบทดสอบที่ได้จากการทดลอง มาตรวจให้
คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกให้  1 
คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบ
มากกว่า 1 ตัวเลือกในข้อเดียวกัน ให้ 0 
คะแนน น าข้อมูลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน  
เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มี
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ปัญหาด้ านการ อ่านออกเสี ย งระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเทียบกับเกณฑ์  80/80   
ปรากฎว่า   ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า
เท่ากับ   80.16/80.66    เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดการสอน เรื่อง
มาตราตัวสะกด  ได้ผ่านกระบวนการท าอย่าง
เป็นขั้นตอน    ตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา     
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   การออก แบบชุดการสอน โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ ตรวจสอบ
ทุกขั้นตอน   และได้ปรับปรุ งแก้ ไขต าม
ข้อเสนอแนะ   นอกจากนั้นยังได้ท าการ
ประเมินชุดการสอนจากนักเรียนโดยได้
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนมีการปรับปรุง
แก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์ผู้เรียน การออก แบบชุดการสอน   
ได้รับการออกแบบอย่างมีขั้นตอน  ซึ่งน าเสนอ
ด้วยชุดการสอน และหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์   
ตามหลักทฤษฎีและพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยงค์  
พรหมวงศ์ (2533:494)   ได้กล่าวถึง การ
ทดสอบประสิทธิภาพไว้ว่า  “ก่อนน าชุดการ
สอนไปใช้    ครูควรมั่นใจว่าชุดการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จริง”   

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการท าแบบทดสอบก่อน  
และหลังการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่องมาตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
อ่านออกเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    
ปรากฏว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า
สู งกว่ าผลการทดสอบก่อนเรี ยนอย่ าง มี
นัยส าคัญที่ระดับ .01   ดังนั้นนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดการสอน   เรื่องมาตรา
ตัว สะกด ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
อ่านออกเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้    ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างชุดการสอน  
ได้ถูกออกแบบตาม     และพัฒนาโดยผ่าน
การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผ่านการตรวจสอบ
รูปแบบชุดการสอนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการ
สอน อีกทั้ ง ได้น าชุ ดการสอนไปทดสอบ
ประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานที่
ก าหนดไว้  โดยชุดการสอนมีการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นสื่อประสมประกอบด้วย
ภาพ เสียง  ที่ มีความสัมพันธ์กับเนื้ อหา
ตามล าดับ  (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2542)     
โดยค านึงถึงการตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีของ 
Thorndike  (อ้างถึงใน ปิลันชนา, 2552:53) 
การเรียนด้วยชุดการสอนเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ (ส านักงาน
คณะ กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542:12-
13) ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  และเต็ม
ศักยภาพด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล  
และชุดการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความเหมาะสม และตามความสนใจของ
ผู้ เ รี ยน นอก จากนี้ ชุดการสอนยั งมีการ
ประเมินผลให้ผู้ เรียนทราบได้ทันที ท าให้
ผู้เรียนเห็นผลส าเร็จในทันที  
  3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน 
เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มี
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ปัญหาด้านการอ่านออกเสียง    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการวัดและประเมินผล
คะแนนก่อนเรียน และ          หลังเรียน 
พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I) เท่ากับ 0.74 ซึ่ง
หมายความว่า   นักเรียนมีคะแนนผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชุดการสอน เรื่องมาตราตัวสะกด 
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ    การเรียนรู้
อย่างถูกต้อง   เกิดการจดจ า   ความเข้าใจ   
มีความกระตือรือร้นในการเรียน  มีความสุข  
สนุกสนาน  มีแรงจูงใจ ในการท ากิจกรรม   
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในการเรียนรู้มากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับ  Goodman, Fletcher and 
Schneider, (1980)  (อ้างถึงใน ไชยยศ  เรือง
สุวรรณ, 2533)  ได้กล่าวไว้ว่า  ค่าที่ค านวณ
จะได้ เป็นทศนิยม ซึ่ งค่ าที่ ได้มี ค่ า ใกล้  1      
มากเพียงใดแสดงว่าสื่อนั้นมีประสิทธิภาพมาก 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่ องม าตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
อ่านออกเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ปรากฎว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อชุด
การสอน มีค่าเฉลี่ย 4.70  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ชุดการสอนมีการน าเสนอที่เป็นขั้นเป็นตอนมี
ภาพและเสียง ท าให้เกิดความน่าสนใจในการ
เรียนรู้  อีกทั้งนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
เนื้อหาชุดการสอน   และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนๆ     มีความสุข    สนุกสนาน คลาย
ความตึงเครียด ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล มีชัย 
(2535) ได้กล่าวไว้ นักเรียนสามรถตรวจ
ค าตอบได้ด้วยตนเองท าให้ทราบผลการท า
กิจกรรมได้ทันที ก่อให้เกิดความพึงพอใจและ
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน และสอดคล้องกับ 

สมศักดิ์ คงเที่ยงและอัญชลี โพธิ์ทอง (2542) 
ได้กล่าวไว้ ความพึงพอใจในกการท างานเป็น
ผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดีและส าเร็จจนเกิด
เป็นความภูมิใจ   และได้ผลตอบแทนในรูป
ต่างๆ  ตามที่หวังไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนซึ่ง
ผ่านกระบวนการออกแบบ   และพัฒนาไป
ตามล าดับขั้นตอน  ซึ่ งจากการประเมิน
คุณภาพชุดการสอนอยู่ในระดับดีมาก    และ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุด
การเรียนการสอนด้านการอ่านออกเสียงให้มี
คุณภาพต่อไป 

2. จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการ
สอน มีระดับสูงขึ้น แสดงว่าชุดการสอนมีผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ฉะนั้นจึงสามารถน า
ชุดการสอนเป็นแนวทางไปใช้ในการเรียนการ
สอนหรือประกอบการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนต่อไป 

3. จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า ดั ช นี
ประสิทธิผลของนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 74    ทั้งนี้เป็นผล
มาจากการพัฒนาชุดการสอนได้น าหลักของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) มาใช้ร่วมกัน
ด้วย ท าให้ผลลัพธ์ของดัชนีประสิทธิผลมีค่า
เพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถน าชุดการสอนนี้ไปใช้กับ
นักเรียนระดับชั้นอ่ืน     ที่มีลักษณะใกล้เคียง
กั นห รื อ ใ ช้ กั บ โ ร ง เ รี ย น อ่ืนค าดน่ า จ ะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึนได้ 
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4. จากผลการวิจัยพบว่าความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการน าชุดการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กิตติ  เมฆาสุวรรณด ารง. 2553. การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
มาตราตัวสะกดส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคู้
บอน. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์
ปริญญโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 
และ      สุดา สินสกุล. 2520. ระบบ
สื่อการสอน.     

          ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร : โ ร ง พิ ม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ชัยพร นิ่มนวล. 2550. การสร้างชุดการสอน
แ บ บ ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น  วิ ช า
ภาษาอังกฤษ เรื่อง เวลา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3. 
กรุ ง เ ทพม หาน คร :วิ ท ย า นิ พน ธ์
ปริญญาโท, 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
บุญเรียง ขจรศิลป์. 2549. สถิติวิจัย 1. พิมพ์

ครั้งที่ 9,  นนทบุรี: โรงพิมพ์                       
พีเอส.พริ้น. 

ระวีวรรณ มะนุ่น. 2547. การพัฒนาชุดการ
สอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียน
สะกดค าภาษาไทย ตามมาตรา
ตั ว ส ะ กด  ส า ห รั บนั ก เ รี ย น ชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 2. อุตรดิตถ์: 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
วิชาการ. กรม 2544. เอกสารประกอบ

หลักสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2544 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2545.หน้า 65. 

สุคนธ์ สินธพานนท์. 2553. นวัตกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของเยาวชน.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.   

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ และคณะ. 2548.  
 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน   
 ชุดปฏิรูป : วิธีการเรียนรู้ ภาษาไทย.    
         กรุงเทพมหานคร: พิมพ์จ าหน่ายที ่ 
 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
สุ วิ ทย์  มู ลค า  และอรทั ย  มู ลค า .  2545.                                

20 วิธีจัดการเรียนรู้.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. 
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กระบวนการจัดท าวารสารวิจัยออนไลน์นวัตกรรมการศึกษา  
(e-Journal of Innovative Education) 

 

 วารสารวิจัย วิจัยออนไลน์เป็นวารสารทางวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายน และฉบับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสาร
ดังต่อไปนี้ 
 1. กองบรรณาธิการวารสารประกาศรับต้นฉบับ 
 2. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ 

3. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่าน
ประเมินต้นฉบับ จ านวน 3 ท่าน ต่อต้นฉบับ 

4. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนแก้ไข ปรับปรุงตามผลการอ่านประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

5. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสารวิจัยออนไลน์ 
(e-Journal) 

 6. กองบรรณาธิการวารสารด าเนินการรวบรวมต้นฉบับและจัดท ารูปเล่ม 
7. กองบรรณาธิการวารสารด าเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยออนไลน์และประกาศรับต้นฉบับ

ต่อไป 
 

หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับ 
 

1. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน 
2. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
3. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือ

ตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้ อ่ืน หรือจากบทความอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม 

4. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อก าหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ 
5 .ผู้ เ ขี ยน ได้ แก้ ไขความถู กต้ อ งของ เ รื่ อ งที่ ส่ งมาตี พิม พ์  ตามข้ อ เสนอแนะของ                     

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว 
6. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบการส่งต้นฉบับ 
  

กองบรรณาธิการได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง
ต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์ลงวารสาร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อน
การตีพิมพ์ เพ่ือให้วารสารมีคุณภาพสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ขนาดของต้นฉบับ  พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่าง

ระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร  ด้านล่างและขวามือ 2.5 
เซนติเมตร 

   1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง  ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง 
ต าแหน่งดังนี้ 
1.2.1 ท้ายกระดาษ  ประกอบด้วย 

1) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 

2) เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา    
1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
1.2.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
1.2.4 ชื่อผู้เขียน  ขนาด 14 ชนิดตัวหนา  ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง 
1.2.5 ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตวัหนา ต าแหน่ง                   

กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน 
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ  ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบ                           

กระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน 
1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ 

บรรทัดแรกเว้น  1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน  
1.2.8 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย         
1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง

ตามล าดับหมายเลขต าแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย 
1.2.10 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา  จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบ

ทั้งสองด้าน 
1.3 จ านวนหน้า ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
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2. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ   
เนื้อหาภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับ
ศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้ง
แรกก่อนเนื้อหา โดยเรียงล าดับดังนี้ 
2.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
2.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทย และระบุต าแหน่งทางวิชาการ 
2.3 ที่อยู ่ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน และ E-mail ของผู้เขียน  
2.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่องอ่าน                                                              

แล้วเข้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัดโดยให้น าบทคัดย่อ
ภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์
วิทยาศาสตร์ 

2.5 บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย และ                                       
ควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย    

2.6 วัตถุประสงค์ ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
2.7 วิธีการศึกษา  

2.7.1 ต้นฉบับด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และ
วิธีการที่ใช้ในการวิจัย 

2.7.2 ต้นฉบับด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวม
ข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.8 ผลการศึกษา เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตาราง กราฟ
แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น
ขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี  ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็นไม่
ควรมีเกิน 5 ตาราง ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด า ที่ชัดเจนและมีค า
บรรยายใต้รูป กรณีท่ีจ าเป็นอาจใช้ภาพสีได้ 

2.9 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควรมีการ
อภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้างทฤษฎี
หรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตาม
หลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์ 
และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
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2.10 กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีเพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

2.11 เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA Style (American 
Psychological Association) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วย
เอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกแล้วตามด้วย 
และคณะ หรือ et al. 

 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 หนังสือ   

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  เมืองทีพิ่มพ์: ส านักพิมพ์. 
 วารสาร   

ชื่อ -นามสกุลผู้ เขียน .   (ปีที่ พิมพ์) .   ชื่อบทความ.   ชื่อวารสาร ,  ปีที่ พิมพ์                   
(ฉบับที่พิมพ์), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

 หนังสือพิมพ์   
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปี เดือน วันที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์,     เลข

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
 วิทยานิพนธ์   
   ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์.  เมืองที่พิมพ์: สถานศึกษา. 
 รายงานการประชุม   

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ได้จากรายงานการประชุม.     
วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. ส านักพิมพ์. เลขหน้า. 

 สื่ออินเตอร์เน็ต 
ชื่อ – นามสกุลผู้ เผยแพร่. (ปี เดือน วันที่ อ้างอิง).  ชื่อเรื่อง.  จ านวนหน้า.                           

แหล่งที่มา URL : http://. 
การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย 

3. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อก าหนดของรูปแบบวารสาร จ านวน  
3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีรอม ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่  

 ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ว า ร ส า ร วิ จั ย อ อน ไ ล น์ น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า  
(e-Journal of Innovative Education) 

   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 หรือ e-mail: edtech_ku@hotmail.com หรือ fedunpra@ku.ac.th  
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 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ โทรศัพท์ : 02 - 942- 8674 ภายใน 1843 โทรสาร : 02 - 942 - 
8674 

4. การอ่านประเมินต้นฉบับ  ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จ านวน 3 ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่าน
ประเมินคืน ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 

5. ลิขสิทธิ์ ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยออนไลน์ (e-Journal) ถือเป็นลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้ามน าข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ าเว้นเสียแต่
ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

6. ความรับผิดชอบ เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน  
ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ 
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 ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารวจัิยนวตักรรมการศึกษา 

(e-Journal of Innovative Education)  
 
     

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

กองบรรณาธิการด าเนินการ
รวบรวมตน้ฉบบั 

รับ 

ผา่น 

แจง้ผูเ้ขียน
แกไ้ขตน้ฉบบั 

แกไ้ข 

ผา่นแบบมี 
เง่ือนไขใหป้รับแก ้

 

ผา่น 

ขั้นที ่1 
(14 วนั) 

  ขั้นที ่2 
  ( 14 วนั)
วนั) 

ขั้นที ่3 
(7 วนั) 

ขั้นที ่4 
(14 วนั) 

ขั้นที ่5 
(7 วนั) 

ขั้นที ่6 
(7 วนั) 

รับ / แกไ้ข             
 

 

ผูเ้ขียนส่งตน้ฉบบัมายงักอง
บรรณาธิการ 

 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกตอ้งของตน้ฉบบั 

 

ขั้นที ่7 
(30 วนั) 

แจง้ผูเ้ขียน
Reject 

กองบรรณาธิการด าเนินการ 
จดัท ารูปเล่ม 

 

กองบรรณาธิการด าเนินการ
เผยแพร่วารสารวิจยัออนไลน์  
และประกาศรับตน้ฉบบัต่อไป 

 

ผูท้รงคุณวฒิุ (Peer  Review)  
อ่านประเมิน 

 

ส่งคืนผูเ้ขียน
แกไ้ข 

 

 กองบรรณาธิการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

 

แจง้ผูเ้ขียน
แกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

(ระยะเวลารวม 3-4 เดอืน) 


