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การใช้ Multipoint Mouse เพ่ือการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา  
เร่ือง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

Utilization of Multipoint Mouse for Instruction on Buddhist : 
 the Four Noble Truths for Matthayomsuksa 4 Students 

 
พรรณนิภา แก้วสถิตย์ 1    

 
บทคัดย่อ 
  ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ  
1) พัฒนาการใช้ Multipoint Mouse เพื่อการเรียน
การสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องอริยสัจ 4 ส าหรับ
มัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย การใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องอริยสัจ 4 ส าหรับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 และ 3) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ 
นั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาปี ที่  4 ที่ มี ต่ อการ ใ ช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องอริยสัจ 4 ส าหรับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4  
  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี จ านวน  
40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย Multipoint Mouse เพื่อ 
การเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง 
อริยสัจ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสื่ อ  และ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ที่มีต่อการใช้ Multipoint Mouse ให้กลุ่มตัวอย่าง 
ท าการทดสอบก่ อน เ รี ยน  จากนั้ น เ รี ยนด้ วย 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา 
 

พระพุทธศาสนา เรื่องอริยสัจ 4 จบแล้ว จึงท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น 
การวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลคื อ  ค่ า ร้ อยละ  ค่ า เ ฉลี่ ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้ Multipoint 
Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา 
เ รื่ อ ง อ ริ ย สั จ  4 ส า ห รั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4  
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พส อด คล้ อ ง กั บ เ กณ ฑ์ ที่ ตั้ ง ไ ว้  
2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียน Multipoint Mouse เรื่อง
อริยสัจ 4 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 

Abstract 
  The purposes of this research were  
1) to develop Utilization of Multipoint 
Mouse for Instruction on Buddhist : the Four 
Noble Truths for Matthayomsuksa 4 
students that attain the efficiency validated 
80/80 criterion 2) to compare the pre-test 
scores and learning achievement test scores 
after learning by the Multipoint Mouse on 
the four noble truths for Matthayomsuksa  
4 Students and 3) to investigate  
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Matthayomsuksa 4 students’ satisfaction 
toward the  Multipoint Mouse on the four 
noble truths for Matthayomsuksa 4 
students. 

The  sample was 40 students by  
cluster sampling from Matthayomsuksa 4  
students, second semester 2011, 
Debsirinphukhae School. The research  
instruments consisted of the Multipoint 
Mouse on the four noble  truths developed  
by the researcher learning achievement test 
media quality evaluation form and the  
questionnaire on the students’  satisfaction. 

The pretest was administered to 
the sample then the sample studied the 
Multipoint Mouse on the four noble truths 
developed by the researcher. The learning 
achievement test was administered to the 
sample after that answer the questionnaire. 
The statistics used for analyze data were 
mean percentage standard deviation and  
t-test. 

The results showed that 1) the 
efficiency of Multipoint Mouse on the four 
noble truths for Matthayomsuksa 4 met the 
efficiency criterion 2) the students’ learning 
achievement test scores was significantly 
higher than the pre-test score at 0.05 level, 
and 3) the students’ satisfaction toward 
Multipoint Mouse on the four noble truths 
for Matthayomsuksa 4 Students was at the 
high level. 

บทน า 
 เ ทค โน โลยี ก า รศึ กษามี บทบาท เป็ น 
อย่างมากปัจจุบัน ในวงการศึกษาทั้งในประเทศและ

นอกประเทศ ทั้งนี้ เพราะเทคโนโลยีการศึกษามี
บทบาทที่ ช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ย น เกิ ด ก าร เ รี ยนอย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการศึกษามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จากการที่ ในอดีตมุ่ งไปที่การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นเครื่องมือช่วยสอนเรื่อยมา  
จนปัจจุบันเป็นการเน้นที่ความส าคัญของระบบ 
การเรียนการสอนเป็นส่วนรวม จากการรายงาน
วิกฤตคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวไว้ว่า ภาวการณ์ 
ขาดแคลนเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่  
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท าให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาล่าช้าอย่างน่าเสียดาย ซึ่งอาจท าให้เด็ก 
ของเราตกอยู่ในภาวะตกขอบเทคโนโลยีอย่างช้าๆ  
ล้าหลังไปทีละน้อย จากการที่เราไม่สามารถกระจาย
ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ไปให้ทั่วถึง ปล่อยให้เด็กของเราสัมผัส
เทค โน โลยี ก็ แต่ ร้ าน เกมและ โทรศัพท์ มื อถื อ 
ที่ ป ระ เทื อ งกิ เ ลสม ากกว่ าปัญญา  (อม รวิ ชช  
นาครทรรพ ,2552) 

Multipoint Mouseเป็นนวัตกรรม
เทคโนโลยี รูปแบบใหม่  ที่ สามารถใ ช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่อเช่ือม Mouse มากกว่า 1 ตัวถึง 50 
ตัว หรือมากกว่านั้น โดยการต่อเช่ือม USB Port 
นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่นี้  เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มอรรถประโยชน์ ในการ
น าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการการเรียน
การสอนในช้ันเรียน และเพื่อให้คุณครู นักเรียนมีส่วน
ร่ ว ม  ส นุ ก กั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  เ พื่ อ เ กิ ด
อรรถประโยชน์สูงสุด (www.api.ning.com) จึ ง
กล่าวได้ว่ า เป็นนวัตกรรมที่ ช่วยแก้ปัญหาการ 
ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และท าให้ครูใช้
สื่อโดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ควบคู่ไปกับผู้เรียนได้  

จากประสบการณ์การสอนของครูสมศักดิ์ 
น้อยวิเศษ ครูโรงเรียนประเสริฐอิสลาม ซึ่งได้รับ
คั ด เ ลื อก ให้ เ ข้ า ร่ วม โคร งการน า ร่ อ ง  การ ใ ช้  
Multipoint Mouse ได้บอกกล่าวถึงประโยชน์ของ 
Multipoint Mouse ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากส าหรับ

http://www.api.ning.com/
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การสอน เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการสอน ซึ่ง
โปรแกรมตัวนี้ ช่วยแบ่งเบาภาระของครูในเรื่อง 
การจัดเรียนการสอน เพราะท าได้ง่ายเหมือนกับ 
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  นักเรียน
ส่วนใหญ่ชอบ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ ยัง
สนุกไปกับการเรียนอีกด้วย ในการสอนบางครั้งนั้น 
นักเรียนมีความสนุกมากจนอาจท าให้เผลอไม่เช่ือฟัง 
จึงต้องเตือนและดุ หรือใช้โปรแกรม Multipoint 
Mouse ให้เป็นประโยชน์โดยการใช้ค าสั่งหยุด 
การท างานบนหน้าจอ ก็จะให้ให้เด็กสงบลงได้  
นอกจากนี้ ในการเรียนจะเพิ่มแรงจูงใจโดยใช้รางวัล
เล็กๆ น้อยๆ มอบให้กับนักเรียนที่ตอบค าถามถูกต้อง 
และอยากจะให้โปรแกรมนี้ขยายไปในชนบท เพราะ
การเรียนการสอนเช่นนี้ใช้คอมพิวเตอร์เพียง 1 ตัว 
กับ Mouse ซึ่งใช้งบประมาณไม่มาก แต่ได้รับ
ประโยชน์มากมาย (มติชน, 2552) นอกจากนั้น
โปรแกรม Multipoint Mouse ยังน าไปประยุกต์
ปรับใช้กับการเรียนการสอนได้กับทุกรายวิชา โดยครู
สามารถแทรกสอดทั้งเกมสต์่างๆ กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้
นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี และในส่วนของเนื้อหานั้น ครูผู้สอน
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะท าให้
ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ท าให้การเรียน 
ไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการเรียน
การสอนในรายวิชาสังคมศึกษานั้น โดยทั่วไปแล้ว
สภาพการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เป็น
นามธรรม และการสอนก็เป็นการบรรยายส่งผลให้ 
นักเรียนขาดการฝึกคิด ฝึกท า ฝึกการแก้ปัญหา  
ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ รวมทั้งไม่น่าสนใจ 
สอดคล้องกับวิเชียร ค าจันทร์ (2522) ที่กล่าวว่า 
การเรียนการสอนแบบบรรยายจะส่งผลให้นักเรียน 
ไม่รู้จักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไ ม่รู้ จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ 
สุนันท์ สังข์อ่อง (2526) ที่กล่าวว่าการสอนสังคม
ศึกษาด้วยการพูดให้ฟังหรือบอกให้จด เป็นเรื่องที่ 

น่าเบื่อหน่าย ครูจึงควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติมากกว่าการฟังจากครูฝ่ายเดียว ครูจึงควร
จัดหาสื่อการสอนที่จะช่วยจัดสภาพการณ์ให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนมากกว่าเรียนจากการฟัง  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษา
จึงสนใจพัฒนาการใช้ Multipoint Mouse วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  4 และน ามาทดลองใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิที่ดีกับผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
  1. เพื่อพัฒนาการใช้ Multipoint Mouse 
เพื่อการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง 
อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
  2. เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนกับคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนจาก 
การใช้ Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน 
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคที่มี
ต่อการใช้ Multipoint Mouse เพื่อการเรียน 
การสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย

ครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
เทพศิรินทร์ พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
ภาค เ รี ยนที่  2 ปี ก า รศึ กษา  2554 จ า น วน  7 
ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 315 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์  
พุแค จังหวัดสระบุรี  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 
2554 จ านวน 1 ห้อง 40 คน จากการจับสลากสุ่ม
ห้องเรียน  ได้กลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนห้อง ม.4/2 
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 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการสอนสาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 5 ช่ัวโมง โดย
พิจารณาจากหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหา
ในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ช่วงช้ันที่ 4 เรื่อง อริยสัจ 4 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักธรรม ประกอบด้วย ทุกข์ : ขันธ์ 5, 
หลักกรรม สมุทัย : วิตก 3, อกุศลวิตก 3 นิโรธ : 
ภาวนา 4 และ มรรค : สัทธรรม 3, วุฒิธรรม 4, พละ 
5 และอุบาสกธรรม 5 
 4. ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 
  4.1 ตัวจัดกระท า  คือ การเรียนโดยการใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   4.2 ผลการจัดกระท า คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ภายหลังจากการเรียน 
โดยใช้ Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน                
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  4 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

5. การทดลองหาประสิทธิภาพของการใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 ทุกขั้นตอน ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วย
ตนเอง 
   
 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. การใช้ Multipoint Mouse เพื่อ 
การเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 
4 ส าหรับนักเรียนช้ันปีท่ี 4  
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตเกี่ยวกับการใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นัก เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยการใ ช้  Multipoint 
Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  1. ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้จัดเตรียม 
ความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
และ Mouse จ านวน 9 ตัว ที่ห้องวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ให้ห้องทดลองอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม โดยจัดโต๊ะเรียน
เป็นกลุ่ม 8 กลุ่ม 
  2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที ก่อนเรียน 
1 สั ป ด า ห์  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ทด ส อบ ที่ ไ ด้ ม า จ า ก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท าการสลับ
ข้อค าถามและตัวเลือก  
  3. ด าเนินการทดลองเครื่องมือกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ  
5 คน โดยคละ เก่ง ปานกลาง อ่อน น า Mouse 
ส าหรับการท ากิจกรรมแจกให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ตัว 
ก่อนเรียนผู้วิจัยแนะน าวิธีการเรียนโดยการใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง 
อริยสัจ 4 ให้นักเรียนเข้าใจลักษณะกิจกรรมและ 
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การใช้ Mouse ในการท ากิจกรรม  
  4. ผู้วิจัยให้นักเรียนเรียนบทเรียนตาม
หน่วยที่จัดการเรียนควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง อริยสัจ 4 ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง ท าการทดลอง
วันละ 1 หน่วยการเรียน ดังนี้ หน่วยที่ 1 เรื่องทุกข์ : 
ธรรมที่ควรรู้ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง หน่วยที่ 2 สมุทัย : 
ธรรมที่ควรละ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง หน่วยที่ 3 : ธรรม 
ที่ควรลุ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง และ มรรค : ธรรมที่ควร
เจริญ ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง โดยเรียนการใช้ Multipoint 
Mouse จะเริ่มต้นบทเรียนด้วยจิ๊กซอว์ภาพที่สื่อถึง
ข้อคิดทางหลักธรรม และเรียนเนื้อหาบทเรียนสลับ
กับการท ากิจกรรม (กลุ่ม) เมื่อเรียนจบในแต่ละ
หน่วยก็จะมีกิจกรรมทบทวนความรู้  (กลุ่ม) และเมื่อ
เรียนจบจากการใช้ Multipoint Mouse แล้วจะมี
แบบฝึกหัด (รายบุคคล) ประจ าหน่วยให้นักเรียนได้
ท าอี กครั้ งหนึ่ ง  ซึ่ งทั้ ง  4 หน่วยการ เรี ยนรู้ จะ
ด าเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกหน่วย 
  5. หลังจากเรียนด้วยการใช้ Multipoint 
Mouse เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง อริยสัจ 4  
จบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 จ านวน 40 ข้อ โดยใช้
เวลาในการท าแบบทดสอบ 50 นาที 
  6. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามวัด 
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ Multipoint Mouse 
เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  7. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก
นักเรียนไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ผลการวิจัย 
 1. การใช้ Multipoint Mouse เพื่อ 
การเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 
4 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 86.75/87.56 สอดคล้องเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว ้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการใช้ 
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชา

พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษา เรื่อง การใช้ Multipoint 
Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 ในการพัฒนาการใช้ Multipoint 
Mouse เพื่อการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ค รู ค ว ร ศึ ก ษ า ลั ก ษณ ะ ส า คั ญ ขอ ง โ ป ร แ ก ร ม  
Multipoint Mouse เพื่อออกแบบกิจกรรมได้
เหมาะสมกับโปรแกรม ลักษณะเนื้อหาวิชา และกลุ่ม
นัก เรี ยน เนื่องจากตัวโปรแกรมยั งมีข้อจ ากัด 
บางประการ เช่น ในส่วนของกิจกรรมเติมค ายังมี
ข้อจ ากัดที่เป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ และควรศึกษา
การควบคุม Mouse ในการท ากิจกรรม เพราะใน 
แต่ละกิจกรรมนักเรียนสามารถเลือกตอบได้ทั้งใน
ลักษณะที่มองเห็นค าตอบของแต่ละกลุ่ม และมอง 
ไม่เห็นค าตอบของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน 
      1.2 ครูควรเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
โปรแกรม Multipoint Mouse และตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ครบถ้วน และเหมาะสมกับลักษณะของ
ห้องเรียน เนื่องด้วยต้องมีการต่อ Mouse จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลักไปยังกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม ดังนั้น 
ควรเลือกช่องเสียบต่อ USB ที่มีกระแสไฟฟ้าต่อ
เพิ่มเติม และเป็นช่องเสียบต่อ USB ที่มีคุณภาพดี 
เพื่อให้ Mouse แต่ละตัวสามารถท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ อีกทั้งควรตรวจสอบปลั๊กไฟให้อยู่ใน
สภาพดี และจัดวางให้เป็นมาตรฐานจะได้ไม่เกิด 
ข้อผิดพลาดระหว่างการท ากิจกรรม  
      1.3 ครูควรเตรียมรูป Cursor ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของแต่ละกลุ่มตามวัยและลักษณะ 
ความสนใจของผู้เรียน เพราะรูป cursor จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น และสนุกสนานใน
การเรียนมากยิ่งข้ึน 
      1.4 ครูควรแบ่งเนื้อหาในสไลด์ 
PowerPoint ในแต่ละหน่วยให้ย่อยลง เพื่อการโหลด
ในการท ากิจกรรมจะรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้มีจ านวนสไลด์
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อยู่ประมาณ 15-20 สไลด์ เนื่องจากถ้าจ านวนสไลด์
มากเกินจะท าให้โหลดไฟล์นาน ท าให้เสียเวลาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  และอาจต้อง
เสียเวลายิ่งขึ้นหากเกิดการขัดข้องของอุปกรณ์ 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรท าการพัฒนาการใ ช้
Multipoint Mouse เพื่อการเรียนการสอนในเนื้อหา
เรื่ อ งอื่ นๆ  หรื อรายวิ ชาอื่ นๆ ทั้ ง ในกลุ่ มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และที่
ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยอาจใช้แนวทางเดียวกับการพัฒนาใน
ครั้งนี้  ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตาม
ธรรมชาติของแต่ละวิชา 
      2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การ
เปรี ยบ เทียบการสอนด้ วยการ ใ ช้  Multipoint 
Mouse เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างการสอนแบบ
รายบุคคลและแบบรายกลุ่ม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางเรียน 
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค์ ของการวิ จั ยครั้ งนี้ เพื่ อ  
1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพ
เบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ส าหรับข้าราชการ ส านัก
ยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ให้มีคุณภาพระดับดี  
2)  ศึ กษาความคิด เห็ นของข้ าราชการส านั ก
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ มี ต่ อ ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น  เ รื่ อ ง  
การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ส าหรับ
ข้าราชการส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ 
  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ 
ข้ า ราชการที่ ปฏิบั ติ ง านในส านักยุ ทธศาสตร์        
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 57 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) การ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่ อง การถ่ ายภาพเบื้ องต้นด้วยกล้องดิจิตอล  
2 )  แบบประ เ มิ นคุณภาพกา ร์ ตู น แอนิ เ ม ชัน  
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการส านัก
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ มี ต่ อ ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น  เ รื่ อ ง  
การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ส าหรับ
ข้ าราชการส านักยุทธศาสตร์  กรมการแพทย์  
ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
(   =4.44 และ    =4.28) ตามล าดับ 2) ความคิดเห็น 

ของข้าราชการส านักยุทธศาสตร์ที่มีต่อการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้อง
ดิจิตอล ส าหรับข้ าราชการส านักยุทธศาสตร์  
กรมการแพทย์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ ในระดับ 
เห็นด้วย 

Abstract 
 The purposes of this research were: 
1) to develop cartoon animation on Basic 
Photography Digital Camera for Government 
Officers, and to evaluate the quality by the 
experts to meet the good level, 2) to study 
the officers’ opinions towards the cartoon 
animation on Basic Photography Digital 
Camera for Government Officers, Office of 
Strategic, Department of Medical Services. 
 The population used in this 
research was 57 Government Officers, who 
work in the Office of Strategic, Department 
of Medical Services. The research tools 
were: 1) cartoon animation on Basic 
Photography Digital Camera, 2) the quality 
evaluation form for experts to evaluate the 
content and techniques of production, and 
3) the government officers’ opinions 
questionnaire. The data were analyzed by  
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percentage, mean, and standard deviation. 
  The research results showed that: 
1) the quality of cartoon animation on Basic 
Photography Digital Camera for Government 
Officers evaluated by five content experts 
and five technical experts were at good 
levels (   =4.44 and    =4.28) respectively,  
2) the government officers’ opinions 
towards the cartoon animation on Basic 
Photography Digital Camera for Government 
Officers were at agreed level with the 
content, design, benefits as well as overall 
of this cartoon animation. 

บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานการเสริมสร้างทุน
ของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ ง  
อย่างต่อเนื่อง ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
และอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้
ความส าคัญล าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน 
เนื่องจาก “คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับ
ผลประ โยชน์ และผลกระทบจาก การพัฒนา
ขณะเดียวกันเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่ 
เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ
คน ในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกายความรู้ 
และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน
คุณธรรมและความรู้  (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549)  
ด้วยเหตุนี้การที่สังคมจะพัฒนาจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หน่วยย่อยของสังคม ได้แก่ การพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพสูงสุด 

 การพัฒนาคนสู่ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ถือเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ และ 
การพัฒนาต้องมีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  
นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการจัดองค์ประกอบภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาข้าราชการ  
การเรียนรู้ของข้าราชการแห่งอนาคตผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) น่าจะได้รับการพัฒนา
อีกเป็นจ านวนมาก เนื่องจากด้วยหลักการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องการเรียนรู้ต่อเมื่อต้องการน าไปใช้
เท่านั้น (Just-in-time Learning) ดังนั้นจึงเป็นไปได้
ว่ า อ า จมี ห ล าย ห ลั กสู ต ร ที่ ข้ า ร า ชก า ร ไ ด้ รั บ 
การฝึกอบรมและพัฒนาไปแล้ว แต่เมื่อไม่ได้มีการ
น าไปใช้ในทันทีอาจท าให้ต้องมีการทบทวนความรู้
ก่อนน าไปใช้ หรือข้าราชการบางกลุ่มต้องการศึกษา
หาความรู้ด้านใดด้วยตนเองก็สามารถท าได้  เพื่อ 
การพัฒนาสมรรถนะตามงานที่รับผิดชอบ (Job 
Competency) และการพัฒนาสมรรถนะตามระดับ
ต าแหน่ง (Managerial Competency) (จิรประภา  
อัครบวรและคณะ, 2552) 
 เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากการที่มนุษย์
มีความสามารถในการบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์
ต่างๆ ทั้งด้วยรูปภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ มานาน  
จากหลักฐานทางโบราณคดี ภาพวาดตามผนังถ้ า  
รูปปั้นแกะสลักตามสถานที่ต่ างๆ ซึ่ ง เกิดจาก 
ความต้องการการสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวที่ได้พบ
เห็นให้กับผู้อื่นและเก็บไว้เป็นหลักฐาน การถ่ายภาพ
ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ แทนการบอกเล่า
ด้วยค าพูดหรือตัวอักษรและปัจจุบันเทคโนโลยี
ทางการถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพได้มีวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตมาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้กลไก 
ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการบันทึกภาพ ท าให้การถ่ายภาพเข้ามามีบทบาท
และความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
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มนุษย์ในหลายด้าน เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย 
หรือใช้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้อ้างอิงในงาน
วิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในหน่วยงาน พัฒนางานที่รับผิดชอบหรือบันทึก 
การสร้างสรรค์งานศิลปะและเทคนิคใหม่ๆ 
 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ภาพที่ได้จากกล้อง
ดิจิตอลเกิดขึ้นจากการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพวัตถุ 
ผ่านเลนส์เข้ามาตกกระทบกับตัวเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า  
CCD (Charge Coupled Device) หรือ  
CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor) ซึ่ ง ท า หน้ าที่ เ ป็ นตั ว รั บภ าพ  
จากนั้นตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณที่รับได้เข้าสู่
กระบวนการประมวลผลออกมาเป็นภาพ แล้วเก็บ
บันทึกไว้ในหน่วยความจ า หลังจากที่กดชัตเตอร์
ถ่ายภาพด้วยกล้องติจิตอลแล้ว สามารถเรียกภาพ
ออกมาดูโดยผ่านทางจอมอนิเตอร์ LCD (Liquid 
Crystal Display) ได้เลย หากภาพใดไม่เป็นที่พอใจ 
ก็สามารถลบทิ้ งและถ่ ายใหม่ เก็บบันทึกไว้ ใน
หน่วยความจ าเดิมโดยไม่ต้องซื้อใหม่เหมือนกล้อง 
ที่ใช้ฟิล์ม กล้องดิจิตอลได้มีการออกแบบและพัฒนา
ไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในระบบการท างาน รูปลักษณ์
และเลนส์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ใช้งานที่ดีเป็นการอ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวันต่างๆ ให้กับมนุษย์  
(คมสันต์  ทับชัย, 2551) 
 สื่อมัลติมีเดีย มีบทบาทและมีคุณค่าต่องาน
ด้านสาธารณสุขในการน าเสนอผลงานวิชาการต่างๆ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่ใช้ได้ง่าย สะดวก 
และประหยัด จึงมีการน าเอาสื่อมัลติมีเดียมาใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งที่น าเสนอในรูปแบบของวีดิทัศน์ 
หรือแม้แต่การ์ตูนแอนิเมชันท่ีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เรื่ อยๆ ในทุกๆ วงการทั้ งด้านการศึกษา ด้าน 
การสาธารณสุขได้มีการน าการ์ตูนแอนิเมชันมาเป็น
สื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่ประชาชนด้วย
รูปแบบการน าเสนอที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน จึงท าให้
เกิดความน่าสนใจ แปลกใหม่และเป็นการกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ของมนุษย์ หน่วยงาน

ทางด้านสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วย
บุคลากรจากหลากหลายสาขา เรียกได้ว่าเป็นการ
ท างานแบบสหวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรด้านการถ่ายภาพ
มีไม่มากพอในการให้บริการเชิงสนับสนุนจึงท าให้
บ่อยครั้งที่ไม่สามารถให้บริการการถ่ายภาพได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการในสถานการณ์
เร่งด่วน และสื่อท่ีใช้ในการสอนถ่ายภาพท่ีเป็นการ์ตูน
แอนิเมชันส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขยังไม่มี
เท่าที่ควร 
  ผู้วิจัยจึงด าเนินการสร้างและพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้อง
ดิจิตอล ส าหรับข้ าราชการส านักยุทธศาสตร์  
กรมการแพทย์  เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้  เพื่อ
แก้ปัญหาด้านบุคลากรทางการถ่ายภาพที่มีอย่าง
จ ากัด แก้ปัญหาด้านการถ่ายภาพและการจัด
องค์ประกอบภาพ ในการถ่ายภาพวิชาการ ส าหรับ
อ้างอิงการน าเสนอผลงาน และการถ่ายภาพกิจกรรม
ต่างๆ ทั่วไป ของบุคลากรด้านสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง 
การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ส าหรับ
ข้าราชการส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ให้มี
คุณภาพโดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับดี 
  2. ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการส านัก
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ มี ต่ อ ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น  เ รื่ อ ง  
การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ส าหรับ
ข้าราชการส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ความหมายของการ์ตูน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2542) ให้ความหมายว่า การ์ตูน หมายถึง ภาพล้อ 
ภาพตลก บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็น
ภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดู
รู้สึกขบขัน หนังสือเล่าเรื่องด้วยภาพเขียน ซึ่งแบ่ง
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หน้ากระดาษเป็นช่องๆ มีค าบรรยายสั้นๆ อ่านง่าย 
เนื้อเรื่องมักเป็นนิทานหรือนวนิยาย 
  ถิ ร นั น ท์   อ น วั ช ศิ ริ ว ง ศ์ แ ล ะ พิ รุ ณ  
อนวัชศิริวงศ์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การ์ตูน คือ  
การเล่าเรื่องด้วยภาพ ซึ่งภาพคือองค์ประกอบหลัก
ของการ์ตูน การ์ตูนส่วนใหญ่จะมีตั วอักษรมา
ประกอบ การ์ตูนจึงเป็นการประสานระหว่างภาพ
และตัวอักษรซึ่งช่วยเพิ่มอรรถรสได้มากกว่าการอ่าน
เฉพาะตัวอักษร การ์ตูนจึงดึงดูดใจ มีความบันเทิงใจ 
หากมีการออกแบบที่ดี จะสามารถสร้างสรรค์ได้ 
ทุกด้าน เช่น พัฒนาสมอง สร้างจริยธรรม จึงเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ที่ทรงพลังของคนทุกวัย ตั้งแต่ 
เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ผู้ ใหญ่ คนพิการ คนป่วย 
ผู้สูงอายุ  
  รุจโรจน์  แก้วอุไร (2554) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า การ์ตูน เป็นภาพสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ 
เช่น บุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว 
ซึ่งเป็นแนวความคิดจินตนาการ หรือทัศนะของ
ผู้เขียน เพื่อบอกเล่าเรื่องราว จูงใจให้เกิดความคิด 
สร้างอารมณ์ขันหรือล้อเลียน 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 
การ์ตูน หมายถึง ภาพที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
คน สัตว์ สิ่งของต่างๆ โดยการตัดทอนรายละเอียด
และลดความซับซ้อนของภาพ แต่ยั งคงไว้ซึ่ ง
รายละเอียดส าคัญ เพื่อการสื่อความหมายให้เข้าใจถึง
อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดที่ต้องการสื่อให้เห็น
จากการ์ตูน 
  ประเภทของการ์ตูน 
  รุจโรจน์  แก้วอุไร (2554)  ได้แบ่งประเภท
การ์ตูน ไว้ดังน้ี 
  1. การ์ตูน (Cartoons) เป็นภาพการ์ตูนที่
เขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นแนวความคิดเดียว โดย
เขียนเพียงกรอบเดียวหรือภาพเดียวเท่านั้นก็สามารถ
สื่อความหมายได้ 

  2. การ์ตูนต่อเนื่อง (Comic Strips) เป็น
ภาพการ์ตูนที่เขียนขึ้นเพียง 3-4 กรอบ เป็นตอนๆ 
แต่สามารถสื่อความหมายของเรื่องราวต่างๆ ได้ 
  3. การ์ตูนเรื่อง (Comic Books) คือ ภาพ
การ์ตูนที่ต่อเนื่องกันหลายๆ ภาพเพื่อเสนอเรื่องราว
เป็นเรื่องยาวๆ เล่มเดียวจบหรือมีหลายเล่มก็ได้  
  4. การ์ตูนลายเส้น (Stick Figures) เป็น
ภาพการ์ตูนลายเส้นโดยใช้เส้นง่ายๆ แสดงถึงสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งหรืออากัปกริยาของคนหรือสัตว์ โดยเข้าใจได้
จากลายเส้นที่เขียนขึ้นอย่างง่ายๆ เฉพาะส่วนที่
ส าคัญเท่าน้ัน 
  ประโยชน์ของการ์ตูน 
 1. เพื่อการเร้าความสนใจ การ์ตูนเป็นสื่อ
ดึงดูดความสนใจอยู่แล้ว จึงสามารถใช้เป็นอุบาย
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องนั้น 
 2. เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในเรื่องต่างๆ 
 3. ใช้เป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
โดยสามารถผลิตการ์ตูนตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ซึ่ง
อาจจะเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวา ร่าเริง น่าสนใจ 
  4. เพื่อการร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนวาด
การ์ตูนที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  ลักษณะของการ์ตูนที่ด ี
  1. แสดงภาพได้ตรงกับจุดมุ่ งหมายที่
ต้องการ ผู้ดูเข้าใจความหมายถูกต้องตรงกัน  
  2. ภาพที่เขียนต้องเป็นภาพง่ายๆ แสดง
หรือให้รูปแบบเฉพาะที่ต้องการแสดงออกเท่านั้น  
  3. การ์ตูนแต่ละภาพควรให้ความหมาย
เดียวเท่านั้น  
  4. ค าบรรยายควรสั้น กะทัดรัดแต่มี
ความหมาย 
  ความหมายของแอนิเมชัน 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่ อสาร (2552) กล่าวถึ ง แอนิ เม ชัน  
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(Animation) คือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุโดยมี
ความสัมพันธ์กับเวลา เช่น การเคลื่อนไหวและ 
การเคลื่อนที่ของตัวการ์ตูน จากจุดหนึ่งไปยังอีก 
จุดหนึ่ง เป็นต้น โปรแกรม Flash จะใช้ “เส้นเวลา” 
หรือ Timeline ในการควบคุมและก ากับเวลาในการ
แสดงแอนิเมชัน 
  ปุณยวีร์  รุจิปูริตานันท์ (2553) กล่าวถึง 
แอนิเมชัน คือ การน าภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาวาง
เรียงต่อกัน ค่อยๆ เล่นทีละภาพอย่างต่อเนื่องจะท า
ให้เกิดภาพเคลื่อนไหวท่ีมีชีวิตชีวา 
  ศิรศักดิ์  ถิระสินางค์กูล (2554) กล่าวถึง
ความหมายของแอนิเมชัน คือ เป็นการสร้างภาพให้
เคลื่ อนไหว โดยน าภาพนิ่ งหลายภาพมาฉาย
ต่อเนื่องกันด้วยความเร็วจนเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว 
เกิดขึ้น หรือเป็นการขยับภาพทีละนิดแล้วบันทึกด้วย
กล้องไปเรื่อยๆ และเมื่อน าภาพมาเรียงต่อกัน จะท า
ให้เห็นภาพนั้นก าลังเคลื่อนไหว 
  ประเภทของแอนิเมชัน 
 ศริศักดิ์  ถิระสินางค์กูล (2554)  ได้อธิบาย
ถึงประเภทของแอนิเมชันไว้ดังนี้ 
  1. แอนิเมชันแบบดั้งเดิม (Hand-Drawing 
Animation 2D Animation/Traditional Animation)  
  2. แอนิเมชันแบบสต็อปโมชัน (Stop 
Motion Animation) 
  3. แอนิเมชันที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ 
(Computer Animation) 
  ขั้นตอนการผลิตงานแอนิ เมชันแบบ  
2 มิติ รูปแบบดิจิตอล 
  ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชันแบบ 2 มิติ 
รูปแบบดิจิตอล ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความคิดและแรง
บันดาลใจ (Get an Idea & Inspiration) 
  ขั้นตอนท่ี 2 บท (Script) 
  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบตัวละครและ
อุปกรณ์ประกอบฉาก (Character & Prop Design) 
   

ขั้นตอนท่ี 4 บทภาพนิ่ง (Storyboard) 
  ขั้นตอนที่  5 เสียงพากย์ของตั วละคร 
(Soundtrack Recording) 
  ขั้ น ต อ น ที่  6 บ ท ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
(Animatic or Storyreel) 
  ขั้นตอนท่ี 7 การวาดองค์ประกอบของภาพ 
(Layout) 
  ขั้นตอนท่ี 8 การวาดภาพหลักและการวาด
เติมเต็มการเคลื่อนไหวให้สมบูรณ์ (Keyframing         
 & In-betweening) 
  ขั้นตอนท่ี 9 การวาดเส้นให้มีความสวยงาม 
(Clean-up) 
  ขั้นตอนที่ 10 การน าเข้าไฟล์งานและลงสี
ด้วยซอฟต์แวร์ (Scan & Digital Coloring) 
  ขั้นตอนที่ 11 การวางองค์ประกอบต่างๆ
เข้าด้วยกันและการท าเอฟเฟกต์ (Compositing          
& Effect) 
  ขั้นตอนที่ 12 การตัดต่อและประมวลผล
งาน (Editing) 
  การหาคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 
  เผชิญ กิจระการ (2544) กล่าวว่า วิธีการ
หาประสิทธิภาพของสื่อท่ีสร้างขึ้นมีวิธี ดังนี ้
  วิ ธี ก า รหา ประ สิ ท ธิ ภ าพ เ ชิ ง เ หตุ ผ ล 
กระบวนการนี้ เป็นการหาประสิทธิภาพโดยใช้หลัก
ความรู้  และเหตุผลในการตัดสินคุณค่าของสื่อ 
การเรียนการสอน โดยอาศัยผู้ เ ช่ียวชาญเป็นผู้
พิจารณาตัดสินคุณค่า ซึ่งเป็นการหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและความเหมาะสมในการน าไปใช้ และผล
การประเมินของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะน ามาหาค่า
ประสิทธิภาพต่อไป 

วิธดี าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ 
ข้ า ราชการที่ ปฏิบั ติ ง านในส านักยุ ทธศาสตร์         
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 57 คน  
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  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพ
เบื ้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล  ส าหรับข้าราชการ 
ส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ 
 2. แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ส าหรับ
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค และด้าน 
การประเมิน 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ข้าราชการส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ที่มีต่อ
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วย
กล้องดิจิตอล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 1. ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักยุทธศาสตร์ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 2. จัดเตรียมวีดิทัศน์การ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล และ
แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อแจกให้ข้าราชการ
จ านวน 57 คน คนละ 1 ชุด เพื่อส ารวจความคิดเห็น
จากการ์ตูนแอนิเมชัน 
 3. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีการรับชม
ให้กับข้ าราชการ ใช้ เวลาในการอธิบายช้ีแจง
ประมาณ 5 นาที ซึ่งข้าราชการจะใช้เวลาในการชม
การ์ตูนแอนิเมชันไม่เกิน 15 นาทีและสามารถชมซ้ า
อีกได้ เพื่อตอบแบบสอบถาม   
 4. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไว้กับข้าราชการ 
เป็นเวลา 5 วัน เนื่องจากข้าราชการแต่ละท่านจะมี
ภารกิจหน้าท่ีการท างานท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้มีเวลา
ว่างในช่วงวันและเวลาที่แตกต่างกัน  
 5. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยท าการเก็บ
แบบสอบถามที่ข้าราชการตอบกลับคืนมา จ านวน 
57 ชุด ตรวจสอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 6. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
แล้วสรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการประเมินคุณภาพการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้อง
ดิจิตอล ส าหรับข้ าราชการส านักยุทธศาสตร์ 
 กรมการแพทย์  ผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพดี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี และผลการประเมินคุณภาพแบบสอบถาม
ความคิดเห็นโดยผู้ เ ช่ียวชาญด้านวัดผล ผลการ
ประเมินแบบสอบถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ได้  
 2. จากการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วย  
กล้องดิจิตอล ส าหรับข้าราชการส านักยุทธศาสตร์ 
กรมการแพทย์ อยู่ในระดับเห็นด้วย แยกเป็น 3 ด้าน 
ดังนี้  
 ด้านเนื้อหา ข้าราชการส านักยุทธศาสตร์มี
ความคิดเห็นต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การถ่ายภาพ
เบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอลในระดับเห็นด้วย คือ มี
เนื้อหาท่ีมีความน่าสนใจ ล าดับขัน้ตอนเนื้อหาชัดเจน 
เข้าใจ ง่าย เนื้อหามีความสัมพันธ์กับภาพที่ ใ ช้
ประกอบ และปริมาณเนื้อหาไม่มากไปหรือน้อยไป 
 ด้านรูปแบบการน าเสนอ ข้าราชการส านัก
ยุทธศาสตร์มีความคิดเห็นต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง 
การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ในระดับ 
เห็นด้วย คือ การด าเนินเรื่องมีความต่อเนื่อง มีสีสัน
สวยงาม ภาพประกอบเนื้อหามีความสวยงาม ชัดเจน 
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย เสียงบรรยายชัดเจน สอดคล้อง
กับการน าเสนอ เสียงประกอบมีความชัดเจน และ
เ ว ล า ใ น ก า ร น า เ ส น อ ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น มี 
ความเหมาะสม   
 ด้านคุณประโยชน์ท่ีได้รับ ข้าราชการส านัก
ยุทธศาสตร์มีความคิดเห็นต่อการ์ตูนแอนิเมชัน  
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เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ใน
ระดับเห็นด้วย คือ การ์ตูนแอนิเมชันท าให้ เกิด 
ความเร้าใจในการรับชม การ์ตูนแอนิเมชันให้ความรู้
และความเพลิดเพลิน สามารถน าความรู้ที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้  และรู้สึกพอใจต่อการชมการ์ ตูน
แอนิเมชัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1 ควรมีการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล ในหน่วย
ย่อยอื่นๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ หรือเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุข เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  
      1.2 ควรจัดให้มีการฝึกอบรม 
การถ่ายภาพ หลังจากที่ได้รับชมการ์ตูนแอนิเมชัน
เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อ
เป็นการฝึกปฏิบัติจากความรู้ที่ได้รับจากการ์ตูน
แอนิเมชัน 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการวิจัยด้านการพัฒนา
การ์ ตู นแอนิ เ ม ชันอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  และศึ กษา 
ความคิดเห็นของผู้ชมการ์ตูนแอนิเมชัน เพื่อพัฒนาให้
การ์ตูนแอนิเมชันมีความน่าสนใจ สีสันสวยงาม และ
น าความรู้ที่ได้จากการรับชมไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้  
    2.2 เนื่องจากการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง 
การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล มีเนื้อหา
หน่วยย่อยๆ ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง สามารถน ามา
ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันได้อีก เช่น เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ
ของกล้องถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การตั้ง
ค่ากล้องถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพเฉพาะอย่าง 
และผู้วิจัยสามารถท า การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ ส าหรับข้าราชการส านักยุทธศาสตร์ 
กรมการแพทย์ต่อไป 
   2.3 ควรมีการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน ใน
ด้านการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานสาธารณสุข เพื่อใช้ในการเผยแพร่ส าหรับ
บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 
   2.4 ควรมีการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 
ในรูปแบบการน าเสนอบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
เลือกหัวข้อที่สนใจ เข้าชมที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ เป็น
การเผยแพร่ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
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ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
A Development of A Computer-assisted Instruction on Anesthesia   

in Obstetric Patients for Nurse Anesthesia Students, Faculty of Medical  
Siriraj Hospital, Mahidol University 

 
กฤษฎิ์  รัตนบุรี1   

 
บทคัดย่อ 
 กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ  
1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้
ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม ส าหรับ
นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เปรียบเทียบ
คะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาลที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  ประชากรเป็นนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล  
รุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัย 
มหิดล จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจง  เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ทดลอง คื อ  บท เรี ยน
คอมพิว เตอร์ ช่วยสอน วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใ ช้  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
Wilcoxon Signed Rank Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.33/84.35  
2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 0.55 3) ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรี ยนด้ วยบทเรียนคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอน  
 

เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม  
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) นักศึกษาวิสัญญี
พยาบาลมีความพึงพอใจหลังการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากท่ีสุด (   = 4.61)  

Abstract 
 The objective of  the study were  
1) to develop and validate the efficiency 
 of computer-assisted instructions on 
“Anesthesia in Obstetric Patients” to attain 
standard criteria 80/80. 2) to find out the 
effectiveness index of computer-assisted 
instruction 3) to compare students’ pretest 
and the learning achievement scores and  
4) to survey the satisfaction of nurse 
anesthesia students toward the computer-
assisted instruction. 
  The population and samples were 
purposive selected 39 from Nurse Anesthesia 
Students, Faculty of Medical Siriraj Hospital, 
Mahidol University.  The data was analyzed by 
using percentages, means, standard deviation 
and Wilcoxon Signed Rank Test. 
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 The results were 1) the efficiency  
of the Computer-assisted Instruction on 
anesthesia  in obstetric patients was 83.33 
/84.35 2) the effectiveness index of  Computer 
-assisted Instruction was 0.55 3)  the students’ 
learning achievement scores were statistically 
higher than pretest scores at 0.05 statistical 
level and 4) the nurse anesthesia students’ 
satisfaction  toward learning from the 
Computer-assisted Instruction was at the 
highest level (   = 4.61) 

บทน า 
 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สนับสนุนแนวคิดการจัดการศึกษาที่ เน้นผู้ เรียน 
เป็นส าคัญ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ
กับบทเรียนและให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ทันที  
อีกทัง้ยังมีรูปแบบบทเรียนที่หลากหลาย มีการน าสื่อ
ประสมมาใช้เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ฯลฯ และ
ผู้เรียนยังสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนและท า
กิจกรรมได้ตามความสามารถของตนในลักษณะของ
การศึกษารายบุคคล ผู้เรียนจึงสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพอย่างแท้จริง (กิดานันท์  มลิทอง, 
2540) 
  ด้วยเหตุนี้ การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมาใช้ในช้ันเรียนจึงมีประโยชน์ เพราะช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และท าให้
ผู้สอนได้มีสื่อการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
รูปแบบสื่อประสมที่เป็นทั้งภาพ สี และเสียงครบถ้วน 
มาประยุกต์ เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยต่อไป 
  ในการจั ดการ เรี ยนการสอนส าหรั บ
นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลได้พบปัญหา 3 ประการ คือ 

ประการแรก  คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
วิสัญญีวิทยามีจ านวนมากกว่าจ านวนผู้ป่วย จึงท าให้
การฝึกหัตถการของนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลท าได้
อย่างไม่เต็มที่ กล่าวคือ นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลไม่มี
โอกาสได้ฝึกหัตถการด้วยตนเองทุกคน ปัญหานี้อาจ
ท าให้นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลขาดประสบการณ์ 
และความช านาญ ปัญหาที่ สอง คือ  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิสัญญีวิทยา
นี้ยังมีอยู่ไม่มากนักและที่มีอยู่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ าที่ ค ว ร  และปัญหาสุ ดท้ า ยซึ่ ง เ ป็ นปัญหา 
สืบเนื่องมาจากปัญหาข้างต้น กล่าวคือ นักศึกษา
วิสัญญีพยาบาลจะไม่มีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพราะ
เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลบางคน
ต้องกลับไปยังต้นสังกัดที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์เฉพาะทาง 
นักศึกษาจึงต้องด าเนินการให้ยาระงับความรู้สึกกับ
ผู้ป่วยด้วยตนเอง โดยเฉพาะกับผู้ป่วยทางสูติกรรม 
ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงควรมีสื่อการสอนไว้ส าหรับ
การทบทวนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเมื่อต้อง
ปฏิบัติการจริงในเรื่องดังกล่าว (โครงการฝึกอบรม
วิสัญญีพยาบาล, 2553) 
  จากปัญหาข้างต้น บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมาช่วยส่งเสริม
การเรียนทั้งในด้านเนื้อหาและในด้านปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เรียนให้มี
ความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องและยังช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดหรือ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ อันพึงมีต่อผู้ป่วยได้อีกด้วย จาก
คุณสมบัติ ของคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนที่ มี ภาพ 
เคลื่อนไหว รูปภาพ ข้อความ เสียง ฯลฯ ประกอบกัน
เป็นบทเรียนจะช่วยเร้าความสนใจและกระตุ้นให้เกิด
การ เ รี ยนรู้ ต ลอด เวลา  นอกจากนี้  บท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถจ าลองสภาพการณ์ 
ที่เหมือนกับการสอนจริงในช้ันเรียนได้มากกว่าที่สื่อ
อื่นๆ ผู้สอนสามารถจัดล าดับเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆ 
จากง่ายไปยาก ท าให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการอย่าง
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ต่อเนื่อง และผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม
และได้รับข้อมูลป้อนกลับทันที รวมทั้งได้รับการ
เสริมแรงอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้ เรียนมีก าลังใจใน
การศึกษาต่อไป 
  จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัย
จึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้
ย า ร ะ งั บ ค ว า มรู้ สึ ก ผู้ ป่ ว ย ท า ง สู ติ ก ร ร ม  ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส าหรับนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาล และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทาง 
สูติกรรม ส าหรับนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
  2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม ส าหรับนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม ส าหรับ
นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาลที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

วิสัญญีพยาบาล ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทาง 
สูติกรรม สูงกว่าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ขอบเขตการวจิัย 
 1. ประชากร เป็นนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 39 คน  
  2. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดลอง คือ วิชา 
วิสัญญีวิทยา เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วย
ทางสูติกรรม โดยใช้เวลา 1 ช่ัวโมง  
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.1. ตัวแปรจัดกระท า (Manipulated 
or Treatment Variable) คือ การเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับ
ความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม  
     3.2. ผลของตั วแปรจัดกระท า 
(Treatment Effect Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลหลังจาก
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้
ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไป

ด้วย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม  
  2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
และด้านเทคนิคการผลิต 
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  3. แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test)   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (post-test) 
จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย ชนิด
เลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก 
  4. แบบประเมินค่าความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item-
Objective Congruence) ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
  1. สร้างแบบทดสอบ ชนิดปรนัย มี 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ค่า
อ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ที่ เหมาะสม เพื่อใ ช้เป็นทดสอบก่อนเรียนและ 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยสลับข้อค าถาม
และข้อค าตอบ 
  2. ศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติ
กรรม ส าหรับนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครอบคลุมเนื้อหาการให้ยา
ระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม และสร้างด้วย
โปรแกรม Lecture maker 2.0   
  3. ทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม ส าหรับนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล 
ภ า ค วิ ช า วิ สั ญ ญี วิ ท ย า  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 โดยทดลอง 3 
ขั้นตอนดังน้ี 
     3.1 ทดลองใช้รายบุคคล เป็นนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาลจัดอยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน อย่างละ 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน  

   3.2 ทดลองใช้กลุ่มย่อยจ านวน 9 คน 
ประกอบด้วยกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน  

     3.3 ทดลองใช้กลุ่มใหญ่จ านวน 23 คน  
ประกอบด้วยกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
โดยน าไปทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80  
  4. ท าการทดลองกับกลุ่มประชากรโดยให้
นักศึกษาจ านวน 39 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที หลังจากนั้น 1 
สัปดาห์  ให้นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับ
ความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ด้วย
ตนเอง และให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
โดยใช้ข้อสอบ ชุดเดิม เป็นเวลา30 นาที และให้
นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลประเมินความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ 
  5. ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติและสรุปผล ดังนี้ 
      5.1 วิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 โดย (ชัยยงค์  พรมหมวงศ์, 2520) 
      5.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(The Effectiveness Index: E.I.) ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
      5.3 วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ได้แก่ วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก 
(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
รายข้อ และวิเคราะห์ความเชื่อมั่น  
      5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนที่ได้
จาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการ
ทดสอบค่าสถิติ Z-test สูตรของ Wilcoxon Signed 
Rank Test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
      5.5 ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาลที่มี ต่ อการ เรี ยนด้ วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
 



19 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทาง 
สู ติ ก ร ร ม  ส า ห รั บนั กศึ กษา วิ สั ญญี พ ย า บา ล   
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัย 
มหิดล ผลสรุปดังนี้ 
  ต อ น ที่  1 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
ปรากฏว่าคะแนนแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน/คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ 83.33 
/84.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  ตอนที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.5521 
  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยา
ระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรมพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (μ = 17.79, σ = 
1.22) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (μ = 15.08, 
σ = 1.92) อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05    
  ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาลต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลังจากที่นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลได้ เรียนจบ
บทเรียนแล้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คือ มากที่สุด 

ข้อวิจารณ์งานวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทาง 
สูติกรรม ส าหรับนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มี
ประสิทธิภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาวิสัญญี
พยาบาลได้จริ ง  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ปาริชาติ  เทวพิทักษ์ (2547) ระวีวรรณ  เอกสิทธิ์ 
(2548) ซึ่งสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลของ
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพนี้มาจากการน าหลักการ
ออกแบบการสอนมาเป็นแนวทางในการสร้าง
บทเรียนนี้  เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
ขอบข่าย โดยงานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
การพัฒนาบทเรียนเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาล และภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  ซึ่งนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลจะน าไปศึกษา 
ทบทวน และน าไปใช้ในการให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม ได้อย่างถูกต้องซึ่ ง มนต์ ชัย  
เทียนทอง (2545) ได้กล่าวว่าขั้นตอนที่ส าคัญของ
การวิเคราะห์เพื่อออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ คือ วัตถุประสงค์ เพราะ
เป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินบทเรียนให้ผู้เรยีน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้
ขึ้น 
  2 . ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.55 แสดงว่าเมื่อ
ผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้
ส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และ
สร้างความสนใจในการเรียนมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้
เกิดความเรียนรู้และสามารถท าไปปฏิบัติจริงได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับเผชิญ  กิจระการ (2542) 
กล่าวคือ “เมื่อมีการประเมินสื่อการเรียนการสอนที่
ผลิตขึ้น เรามักจะดูประสิทธิผลทางด้านการสอน 
และการวัดประเมินผลทางสื่อ” 
  3. การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจากบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติกรรม ปรากฏว่า คะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน (μ=15.08, σ=1.92) และคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (μ =17.79, σ=1.22) เมื่อ
น าไปวิเคราะห์ด้วยค่า Z-test ปรากฏว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
และค่าความกระจายของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนต่ ากว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเนื่องจาก
เมื่อนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจึงท า
ให้ค่าความกระจายของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนต่ าลง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพในระดับที่
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่อง  
การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม ส าหรับ
นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้ โดยลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนจะสรุปเนื้อหาที่ส าคัญ ผู้เรียนสามารถวัดผล
ได้ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนการสอนแบบ 
ความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งในแต่ละคนจะมี 
ความถนัด การรับรู้ และการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ กับการ
ออกแบบคอมพิ ว เ ตอร์ ช่ วยสอนที่  ถนอมพร   
เลาหจรัสแสง (2541) กล่าว คือ ผู้เรียนแต่ละคนมี
ความเร็วช้าในการเรียนรู้แตกต่างกันไป ผู้ เรียน 
บางคนจะเรียนได้ดีจากบางประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอร์  การออกแบบให้บทเรียนมีความ
ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความสามารถทางการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นสิ่งส าคัญ 
  4.  จากการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิสัญญีพยาบาลที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทาง 
สูติกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่านักศึกษาวิสัญญี
พยาบาลที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย
และนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับทรงสมร   
คชเลิศ (2543) ได้สรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของ
บุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจซึ่งปรากฏ
ออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทางสูติกรรม 
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาจากบทเรียนและฝึกฝนจากแบบฝึกหัด 
ทดสอบความรู้หลังจากท่ีเรียนแล้ว การน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการน าเสนอเนื้อหา  
จะมีส่วนช่วยสร้างความกระจ่างและชัดเจนในเนื้อหา
บทเรียน  ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจได้เป็น 
อย่างดี 
      1.2 สามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทาง    
สูติกรรม ไปใช้ร่วมในการสอนในสถานศึกษาอื่นๆ ที่
มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาล หรือ
น าไปเป็นแนวทางให้ผู้สอนหรือวิทยากรน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนได้ต่อไป 
      1.3 ในการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนนั้น ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Lecture maker 
2.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อนกว่า
โปรแกรมการสร้างบทเรียนชนิดอื่นๆ เช่น Author 
ware ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนที่นาน แต่โปรแกรม 
Lecture maker 2.0 สามารถเรียนรู้โดยการอบรม
ระยะสั้นๆ แต่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และ
สร้ า งสรรค์ งานให้มี ประสิทธิภ าพ ซึ่ ง ต้ อ ง ใ ช้ 
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ความอดทน การใฝ่รู้  และการฝึกฝนจึงจะท าให้
ประสบความส าเร็จ 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน แบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation)  
เกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยกรณีต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ก่อนการปฏิบัติจริงกับ
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น 
     2.2 ควรมีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในบทเรียนหน่วยต่อๆ ไป ของโครงการ
ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล เช่น การให้ยาระงับ
ความรู้สึกผู้ป่วยทางหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น 
    2.3 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนในลักษณะ e-Learning โดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนโดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
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อุ่นเรือน  หมูแก้ว1  
  

บทคัดย่อ 
 กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  เ พื่ อ  
1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูล    
และแหล่งข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่  2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ  
2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่ อ งข้ อมูลและแหล่ งข้อมู ล  ส าหรับนัก เ รี ยน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่  2 จ านวน 37 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่มใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อง  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ส าหรับนัก เ รียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อ      
และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ 
83.43/82.17 สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และ  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to develop  and find out the efficiency of 
Computer-assisted Instruction on Data and 
Resource For Prathomsuksa 2  Students  at 
80/80 criterion,  and 2) to compare the  
pre-test score with the learning achievement 
score after learning through Computer-assisted 
Instruction on Data and Resource For 
Prathomsuksa 2 Students  
 The sample group by Cluster 
sampling, was 37 prathomsuksa 2 during the 
second semester of academic year 2011.  
The research instruments consisted of   
1) Computer-assisted Instruction on Data 
and Resource For Prathomsuksa 2  Students,    
2) media quality evaluation form,  and   
3) the learning achievement test.  Data were 
analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and t-test. 
  The results showed that: 1) the 
efficiency of the Computer-assisted Instruction 
on Data and Resource For Prathomsuksa 2  
Students  was 83.43/82.17  which met the 
criteria, and 2) the learning achievement score  
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after learning through Computer-assisted 
Instruction was significantly higher than pre-
test score at .05 level. 

บทน า 
 ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
(Information Technology) มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
การสื่อสารและการคมนาคม ท าให้ข้อมูลข่าวสาร
แพร่ กระจายไปได้ อย่ า งรวด เร็ ว  ส่ งผล ให้ วิ ถี 
การด า เนิน ชีวิตและระบบการศึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์หรือโลกแห่ง
ข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน มีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร วิทยาการความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
ระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเพื่อ
เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ ให้กับทุกคน และให้
สังคมไทยก้าวทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา
แห่งชาติ (2542 : 22-27) ได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาแห่งชาติไว้ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 - 30 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้ เรียน 
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพในด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้นั้น ต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี   
  ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญใน
การจั ดกระบวนการ เรี ยนรู้ เพื่ อ ให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

กล่าวคือ จะต้องยึดหลัก การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพจริง เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงชีวิตและ
ประสบการณ์กับการแสวงหาความรู้ การกระท าใดๆ 
ในกระบวนการเรียนรู้ จะต้องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

บุปผชาติ และคณะ (2544:13) กล่าวถึง
บทบาทและความส าคัญของสื่อว่า สื่อการสอนไม่ว่า
จะเป็นสื่อชนิดใด รูปแบบใดก็ยังคงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และทักษะ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพสังคมปัจจุบันเต็ม
ไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การใช้สื่อการสอนในรูปแบบที่
เหมาะสมจึงมีความจ าเป็นมากขึ้น เพื่อสื่อจะช่วยให้
การรับรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  แต่ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของสื่อและวิธีการเสนอสื่อนั้นๆ ด้วยสื่อ
ธรรมดาที่สุด เ ช่น ชอล์กและกระดานด าหรือ 
ไวท์บอร์ด หากมีการออกแบบการใช้ที่ดีก็อาจมี
ประสิทธิภาพในการสื่อความหมายมากกว่าการใช้สื่อ
ที่ซับซ้อนและมีราคาแพงก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม 
สื่อแต่ละประเภทย่อมมีข้อดีและข้อจ ากัดในตัวเอง  
ดังนั้นการเลือกสื่อการสอนเพื่อน ามาประกอบ 
การสอนเพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ได้เรียนตามความสามารถของตนเอง
นั้นเป็นสิ่งส าคัญ ต้องอาศัยสื่อการเรียนการสอนและ
วิธีการที่สนองต่อความต้องการและจุดมุ่งหมายของ
ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เ รียนได้ประสบผลส าเร็จตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้  ดังนั้นครูผู้สอนควรที่จะ
พิจารณาเลือกใช้สื่อทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับระดับของผู้ เรี ยน (กิดานันท์ ,  
2543: 99)   
  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น  จั ด เ ป็ น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่น าเสนอองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตามหลักการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการและน าเสนอ ซึ่ง
ปัจจุบันวงการศึกษาได้ให้ความสนใจและตื่นตัวใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็น 
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อย่างมาก เพื่อน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ จะน าไปสู่ 
การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาของ  
แต่ละคนได้อย่างเต็มที่ (มนต์ชัย, 2545: 2) อีกทั้ง
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนเป็น 
กลุ่มย่อย 2-3 คน มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับ
คอมพิวเตอร์ มีการแจ้งผลย้อนกลับทันที และให้ 
แรงเสริมรวมถึงการใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ในการน าเสนอสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง
กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และ
เสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียน 
มากที่สุด (ถนอมพร, 2541: 7) 
  จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการ
ใช้สื่อประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ถูกน ามาใช้อย่ าง
แพร่หลายในหลายรายวิชาและกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา
และระดับช้ันมัธยมศึกษา ซึ่ งผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้สอนเกี่ยวกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยการให้นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของ
แต่ ละบุคคล  ทั้ งนี้ ผู้ สอนสามารถน าบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เป็นสื่อร่วมกับการสอน
ปกติ หรือการสอนเสริม การสอนทบทวนในช้ันเรียน
ได้ ผู้เรียนสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไปใช้เรียนด้วยตนเองที่บ้าน หรือในเวลาและสถานที่
ที่ผู้เรียนสะดวกได้ตามต้องการ   
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ
โรงเรียนวัดด่านส าโรงยังขาดแคลนสื่อการสอน
ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ผู้ วิจัยจึ งพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูลขึ้น โดย

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรน าเนื้อหา เรื่อง ข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  2 มา
วิเคราะห์จุดประสงค์ ก าหนดล าดับขั้นตอนในการ
สร้างและพัฒนาบทเรียน สร้างแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ ตลอดจนศึ กษาผลของกา ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในด้านประสิทธิภาพของ
บทเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากได้เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ Computer-
aissited Instruction หรือ CAI มีนักวิชาการ
การศึกษาไทยหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  ยืน ภู่วรวรรณ (2531) ให้ความหมายว่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้
น าเนื้อหาวิชาและล าดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ 
คอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างเป็น
ระบบ มาเสนอในรูปแบบที่ เหมาะสม ส าหรับ
นักเรียนแต่ละคน 

กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ (2536) ได้ให้
ความหมายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI 
หมายถึง บทเรียนที่ได้จัดกระท าไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์โดยการน าเสนอเนื้อหาที่
ต้องการสอนกับผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ (Interaction) โดยตรง
ตามความสามารถ 
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จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุป
ได้ว่า CAI เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ถูกจัดและกระท าไว้อย่างเป็น
ระบบมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอ และ
จัดการเพื่อให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ โดยตรงกับ
บทเรียนนั้นๆตามความสามารถของตน 

ประ เภทของบทเ รียนคอมพิวเตอ ร์ 
ช่วยสอน 

ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (มนต์ชัย, 2545: 
40) ได้แก่ 

1. แบบศึกษาเนื้อหาใหม่ (Tutorail) 
2. แบบฝึกทบทวน (Drill and Practice) 
3. แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 
4. แบบเกมการสอน (Instructional Game) 
5. แบบใช้ทดสอบ (Test) 
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอ ร์ 

ช่วยสอน 
นั ก ก า ร ศึ ก ษ าส่ ว น ใหญ่ ไ ด้ ป ร ะยุ ก ต์ 

หลักการสอนของ Robert Gagne 9 ประการ มาใช้
ประกอบการพิจารณาในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้ได้บทเรียนที่เกิดจาก
การออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดย
ยึ ดหลักการน า เสนอ เนื้ อหาและจั ดกิ จกรรม 
การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอนทั้ง    
9 ประการได้แก่ (มนต์ชัย, 2545) 

1. เร่งเร้าความสนใจ (gain attention) 
2. บอกวัตถุประสงค์ (specify objective) 
3. ทบทวนความรู้เดิม (activate prior 

knowledge) 
4. น าเสนอเนื้อหาใหม่ (present new 

information) 
5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้  (guide 

learning) 
6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (elicit  

 

response) 
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) 
8. ทดสอบความรู้ ใหม่  (assess 

performance) 
9. สรุปและน าไปใช้ (review and 

transfer) 
  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ 
พรมวงศ,์ 2520) 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึ ง ระดับ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตชุดการสอนจะพึงพอใจ 
ว่าหากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว  
ชุดการสอนนั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปสอนนักเรียนและ
คุ้มแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

การก าหนดประสิทธิภาพกระท าได้ โดย
การประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ 
พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้น
สุดท้าย (ผลลัพธ์ ) โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพ 
เป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 
(ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) 

ก. ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (transitional 
behavior) คือประเมินผลต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วย
พฤติ ก ร รมย่ อยหลายๆ  พฤติ ก ร รม  เ รี ยกว่ า 
“กระบวนการ” (process) ของผู้เรียนที่สังเกตจาก 
การประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) และ
รายงานบุคคล ได้แก่งานที่มอบหมาย และกิจกรรม 
อื่นใดที่ผู้สอนก าหนดไว ้

ข. ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้าย (terminal 
behavior) คือประเมินผลลัพธ์ (products) ของผู้เรียน 
โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล่ 
  ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะก าหนด
เป็นเกณฑ์ ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยน
พฤติ กรรมเป็นที่ พึ งพอใจ โดยก าหนดให้ เป็ น 
เปอร์เซ็นต์ ของผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและ 
การประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมด ต่อเปอร์เซ็นต์ 
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ของผลการสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด นั่นคือ 
E1/E2 คื อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ขอ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร /
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

การที่จะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใด
นั้นให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจโดยปรกติ
เนื้อหาที่ เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้ งไว้  80/80, 
85/85, 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตนคติ
อาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ า เพราะตั้งเกณฑ์ไว้เท่าใด ก็มัก
ได้ผลเท่านั้น 

ขั้นตอนการหาเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนการหาเกณฑ์ประสิทธิภาพของ  

ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
และคณะ 2520: 137-138) ได้ก าหนดไว้ดังนี ้ 

ก. 1 : 1 (แบบเดี่ยว) คือ ทดลองกับผู้เรียน 
1 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง 
ค านวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น 
โดยปรกติคะแนนที่ได้จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะ
ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ต้องวิตกเมื่อ
ปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้นมากก่อนน าไปทดลองแบบกลุ่ม 
ในขั้นนี้  E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60 

ข. 1 : 10 (แบบกลุ่ม ) คือ ทดลองกับ
ผู้เรียน 6-10 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และ 
เด็กเก่ง ค านวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแล้วปรับปรุง
ให้ดีขึ้น คราวนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบ
เท่าเกณฑ์ โดยเฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% 
นั้นคือ  E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/70 

ค. 1 : 100 (ภาคสนาม) คือ ทดลองกับ
ผู้เรียนทั้งช้ัน 40-100 คน ค านวณหาประสิทธิภาพ
แล้วท าการปรับปรุง ผลลัพธ์ที่ได้ควรใกล้เคียงกับ 
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ หากต่ าจากเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5 % ก็ให้
ยอมรับ หากแตกต่างกันมากผู้สอนต้องก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม่ โดยยึดสภาพ 
ความจริ งเป็นเกณฑ์ สมมติว่า เมื่อทดสอบหา
ประสิทธิภาพแล้วได้  83.5/85.4 ก็แสดงว่าชุด 
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกล้เคียงกับ

เกณฑ์ 85/85  ที่ตั้งไว้ แต่ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ 75/75 เมื่อ
ผลการทดลองเป็น  83.5/85.4 ก็อาจเลื่อนเกณฑ์
ขึ้นมาเป็น  85/85 ได้ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
วัดด่านส าโรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล สูงกว่าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน
ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดด่าน
ส าโรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 
ที่2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 6 ห้อง รวมเป็นกลุ่ม
ประชากร 240 คน ซึ่งยังไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูลมาก่อน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนวัดด่านส าโรง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 37 คน 
ได้ มาจากการสุ่ มตั วอย่ า งแบบกลุ่ ม  (cluster 
sampling) โดยวิธีจับฉลากเลือกมา 1 ห้องเรียนจาก 
6 ห้องเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ข้ อมู ลและแหล่ งข้ อมู ล  ส าหรั บนั ก เ รี ยน ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ (multiple choices) 3 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
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 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ส าหรับผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิคการผลิต  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง  โ ดยสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นก า รทดลอง  คื อ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนวัดด่านส าโรง 
ส า นั ก งาน เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ พร้อมหูฟัง 
 2. ช้ีแจงท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 37 คน และท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
จ านวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที หลังจากเวลา
ผ่านไป 1 สัปดาห์ จึงให้ท าการศึ กษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
  3. กลุ่มตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
ต่อ  1 คน ศึกษาเนื้ อหาบทเรียนคอมพิว เตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล จ านวน 7 
หัวข้อและท าแบบฝึกหัด 
  4. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทันทีหลังจากเรียนรู้ครบทั้ง       
7 หัวข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปตรวจให้คะแนนคือ ข้อที่ตอบถูกให้  
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด 0 คะแนน และน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์  

สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดด่านส าโรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.43/82.17  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดด่านส าโรง 
ส า นั ก งาน เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1 การออกแบบบทเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้สร้ างควรศึกษาธรรมชาติของ
บทเรียนและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนในช่วงวัย
ต่างๆ เพื่อส่งผลให้การออกแบบบทเรียนมีความ
น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน
อยากรู้มากขึ้น โดยการใส่ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ 
หรือเกมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา เสียงดนตรีหรือ
เสียงบรรยายที่เหมาะสม การจัดวางองค์ประกอบ
ต่างๆ ก็ เป็นส่ วนหนึ่งที่ ช่วยให้บทเรียนมีความ
น่าสนใจเพิ่มยิ่งข้ึน 
     1.2 ควรมีการฝึกทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนที่ขาดทักษะก่อนที่จะใช้
บทเรียนนี้ในการเรียนการสอน เช่น ฝึกการใช้เมาส์ 
การใช้แป้นพิมพ์ เป็นต้น เนื่องจากการศึกษาบทเรียน 
นักเรียนจะต้องเรียนด้วยตนเอง และจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายลักษณะ 
     1.3 ควรมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้
สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยสร้าง
บทเรียน เพื่อให้ครูได้ใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการสร้าง
บทเรียนต่อไป 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรสร้างและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอื่นๆ ในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-3  
     2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้เสียง
บรรยายประกอบบทเรียน เช่น เปรียบเทียบระหว่าง
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เสียงครูบรรยายกับใช้เสียงของนักเรียนบรรยาย  
ว่าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
  3. ควรศึกษาผลการเรียนรู้ทางด้านอื่นๆ 
เช่น ความคงทนทางการเรียน ความชอบระหว่าง
บทเรียน เป็นต้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Development of Computer-assisted Instruction on The Computer  

Crime ActB.E. 2550 for Mathayomsuksa1 Students. 
 

รัชนี  วงศ์ศิริ1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดย ใ ช้บท เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอร์ ช่ วยสอน เ รื่ อ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550     
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่  1 ภาคเรี ยนที่  2 ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนวัดหนองรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เ ตอร์  พ . ศ .  2550 ที่ ผู้ วิ จั ยพัฒนาขึ้ น  
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
แ บ บ ทด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น แ ล ะ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ ใ ช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 
  

  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 0.81 และ 
ความพึ งพอใจของนั ก เ รี ยน  ที่ มี ต่ อบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

Abstract 
 The purposes of this research were: 
1) to develop the Computer-assisted 
Instruction on the Computer Crime Act B.E. 
2550 for Mathayomsuksa1 students to meet 
the quality and the efficiency criteria,  
2) to compare the pretest mean with the 
posttest mean after learning through the 
Computer-assisted Instruction, 3) to identify 
the effectiveness index of the Computer-
assisted Instruction and 4) to question the 
students’ satisfaction toward the Computer-
assisted Instruction. 
 Twenty Mathayomsuksa1 students in 
the second semester 2011 of Watnongree  
School, Nakhonnayok province were selected  
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into the sample group by simple random 
sampling technique.  The research instruments 
consisted of the Computer-assisted Instruction 
on the Computer Crime Act B.E. 2550 for 
Mathayomsuksa1 students developed by the 
researcher, the quality evaluation form, the 
pretest and the posttest items and the 
questionnaire on the students’ satisfaction.  
The data were analyzed by using percentage, 
mean, standard deviation and t-test. 
  The results showed that 1) the 
quality of the Computer-assisted Instruction 
on the Computer Crime Act B.E. 2550 for 
Mathayomsuksa1 students developed by the 
researcher attained the excellent level and it 
met the efficiency criteria, 2) the posttest 
mean was significantly higher than the pretest 
mean at .05 level, 3) the effectiveness index 
was 0.81 which indicated an acceptable level 
and 4) the students’ satisfaction toward the 
Computer-assisted Instruction was at the 
highest level. 

ความส าคัญของปัญหา 
 ระบบการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่
ความส าคัญของผู้ เ รี ยน การปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการ
ปรับปรุงบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน เพื่อพัฒนา
ก าลังคน ในการเข้าสู่สังคมในอนาคต  ดังนั้นผู้เรียนที่
มุ่งหวังของสังคมในยุคโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ลักษณะเป็นผู้มีความคิด พึ่งตนเองได้และรู้จักวิธีการ
แก้ปัญหา ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถ ศึกษาค้นคว้า
เพื่อการแก้ปัญหาได้ ครูผู้สอนจึงมีบทบาทในการ
ส่งเสริมผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดจนจัดหาสื่ อการ เรี ยนการสอนต่ างๆ ที่
สนับสนุนการเรียนของนักเรียน สื่อการเรียนที่เป็น
ทางเลือกหนึ่งก็คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  ในปัจจุบันได้มีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer-assisted Instruction) ซึ่งมี
คุณสมบัติในการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน การทบทวน
บทเรียน การท าแบบฝึกหัด การวัดและประเมินผล
การ เ รี ยนรู้  มี ก า ร โต้ ตอบระหว่ า งผู้ เ รี ยนกั บ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์  
โดยที่ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ เป็นการ
สร้างนิสัยให้ ใฝ่รู้  ใฝ่ เรียน นอกจากนี้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นบทเรียนที่สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถ
เรียนตามความสามารถและความต้องการของตนเอง 
  โรงเรียนวัดหนองรี เป็นโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ศึ กษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้ก าหนด
สาระและมาตรฐานการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไว้ 4 สาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ สาระที่ 1 การด ารงชีวติและครอบครัว, สาระที่ 
2 การออกแบบและเทคโนโลยี, สาระที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4 การอาชีพ
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551) ในสาระที่ 3 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี และจ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายและ
ข้อมูลทางสารสนเทศ โดยที่ผู้เรียนต้องรู้เกี่ยวกับ
ข้อก าหนดทางกฎหมาย สิทธิของตนเอง และวิธีที่
เหมาะสมในการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่
ผิด โดยที่อินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่
เป็นแหล่งทรัพยากรส าหรับการศึกษาและสันทนา
การ ส่งผลให้เยาวชนจ าเป็นต้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ 
และปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
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อ า ช ญ า ก ร ร ม ค อม พิ ว เ ต อ ร์  เ รื่ อ ย ม า จ น ถึ ง
อาชญากรรมอินเทอร์เน็ต เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผล
ด้านลบที่เกิดขึ้น และขยายตัวมาพร้อมวิวัฒนาการ 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคข้อมูลข่าวสาร 
นวัตกรรมใหม่อย่างคอมพิวเตอร์ และการเช่ือมต่อ
ระหว่างกันจนเกิดเป็นเครือข่ายขนาดเล็ก-ใหญ่ 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่นักเรียน จะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้มีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบในฐานะผู้ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิธีที่
จะท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวติประจ าวันอย่างมีความรับผิดชอบ ซึง่มีผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบ โดยวิธีการน าเทคโนโลยี
ท า งก า รศึ ก ษาม า ประ ยุ กต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ ร ะบ บ
คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ซึ่งได้ ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาและก าหนด
จุดประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 2551  วิ ชา เทคโน โลยี
สารสนเทศ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และสามารถประเมินผลการเรียนและคุณภาพ
ของตนเองได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ .ศ.2550 ให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียน 
 
 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  3. เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 ภาค เรี ยนที่  2            
ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนวัดหนองรี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน  
2 ห้อง รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน ซึ่งในการ
จัดช้ันเรียนแต่ละห้องเรียนมีนักเรียน เก่ง ปานกลาง 
อ่อน คละกันทุกปีการศึกษา 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 ภาค เรี ยนที่  2       
ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนวัดหนองรี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน  
20 คน ซึ่ ง ได้มาจากการสุ่ มตั วอย่ า งแบบ ง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก 
  3. สิ่งที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
  ตัวจัดกระท า คือ การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  ผลของการจัดกระท า คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีคะแนนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 
  2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีการ
สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนในรูปแบบของกระดาษ
ค าถาม พร้อมแบบฝึกหัดท้ายหน่วย  และมีการ
ประเมินคุณภาพบทเรียน ซึ่ งประกอบไปด้วย  
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ส าหรับผู้ เ ช่ียวชาญ และแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคนิค 
  2. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พระราช 
บัญญั ติ ว่ า ด้ วยกา รกระท าค วามผิ ด เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในรูปแบบกระดาษค าถาม  
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนประกอบด้วยด้านเนื้อหาและการด าเนินการ
ด้านภาษา อักษร ภาพ และเสียง ด้านกิจกรรม 
การเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert จ าแนกเป็น 
5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ 
ปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยท่ีสุด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
  1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน พร้อมทั้งประเมินคุณภาพและทดสอบ
ประสิทธิภาพ 
  2. ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ท าการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที ก่อนท าการ
ทดลองต่อจากนั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยให้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเรียน
ตามล าดับเนื้อหาในบทเรียน แล้วท าแบบฝึกหัด เมื่อ
ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จ  
ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน และตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย, 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคุณภาพ
ในระดับดีมาก (  = 4.83) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ดังนี้  90 ตัวแรก คือ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม จาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ 91.00  
และ  90 ตั วที่ สอ ง  คื อของนัก เ รี ยนที่ ผ่ านทุ ก
วัตถุประสงค์หลังท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อยู่ในระดับ 95.00 
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  2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  พ . ศ .  2550 โ ด ย ใ ช้ บ ท เ รี ย น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 

(   = 5.25, S.D = 0.72 และ     = 9.19, S.D.  
= 0.62)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 
                                         (n=20) 
คะแนนทดสอบ  S.D. df t 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 5.25 0.72 

19 
19.68

* คะแนนทดสอบหลังเรียน 9.19 0.62 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  .05t19
(.05) = 1.729 

 

  3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.81 หมายความว่า หลังจากเรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแล้ว
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 81 
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (   = 4.58) 

ข้อวิจารณ์ 
 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ ย วกับคอมพิ ว เตอร์  พ .ศ .2550 ผู้ วิ จั ย ได้ ให้
ผู้ เ ช่ียวชาญประเมินคุณภาพปรากฏว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.82 และผลการประเมิน
คุณภาพของผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคนิคอยู่ ในระดับ 
ดีมาก มีค่าเฉลี่ย4.83 จากนั้นน าไปวิเคราะห์หา

ประสิทธิภาพบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอน  
ผลคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนได้คะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
91.00 และได้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ผ่านทุก
วัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.00 แสดงว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
ผ่านเกณฑ์ประสิทธิมาตรฐา 90/90 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผู้วิจัยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการ
ปฏิบัติตามขั้นการผลิตสื่อบทเรียนอย่างถูกต้อง และ
ตั้งใจ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยอย่างชัดเจน  
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามความสนใจ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิณ  อนันตภูมิ (2552) 
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องอินเทอร์ เน็ตเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 87.78/85.28 
แสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง โดยให้นักเรียน
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์  พ .ศ .2550 จากผลการวิ จัย เพื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลปรากฏว่า
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เนื่องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรูปแบบที่น่าสนใจ มี
ภาพ  เสียง และสีสันที่สวยงาม ท าให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนให้สูง
กว่าการเรียนจากห้องเรียนปกติ นอกจากนี้บทเรียน
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คอมพิว เตอร์ ช่วยสอน ยั งมีประ โยชน์ ในด้ าน 
การทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุเทน  พุ่มจันทร์ (2551) ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552   
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ จ านวน 36 คน 
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ของผู้ เรี ยนสู งกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ผลการวิ เคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.81 หมายความว่า  หลังจากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแล้ว
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 81 สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพร   
ประทุม (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่า
เท่ ากับ 83.60/81.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน  
หลังเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
ก่อนได้รับการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01   
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ค่าเท่ากับ 0.62 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี 
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราช 
บัญญั ติ ว่ า ด้ วยกา รกร ะท าค วามผิ ด เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่ง 
 

หมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จริญญา   
ม่วงจีน (2549) ศึกษาเรื่อง การสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนแตกต่างจากนักเรียนที่เรียนโดยการสอน
แบบปกติในช้ันเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ 
  1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ควรเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความอยากรู้ โดยใช้เนื้อหาที่กระชับ มีข้อความ
น้อย เพื่อให้น่าสนใจ   
  2. ก่อนท่ีจะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน  
ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ  โดยไม่รู้สึกกังวล 
  3. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เป็นการสอนเสริมเพื่อฝึกทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และท าให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่
น่าสนใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าและทดลองสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ประกอบการเรียน
การสอนในเรื่องหรือวิชาอื่นๆ และนักเรียนช้ันต่างๆ  
เพื่อแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกระดับช้ันและ 
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ทุกวิชา 
  2. ควรท าการทดลองกับนักเรียนในกลุ่มที่
ไม่สนใจคอมพิวเตอร์ดูบ้าง เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด  
และทัศนคติในทางที่ดีขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง กจิกรรมสุขภาพ 
ส าหรับสมาชิกยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MULTIMEDIA COMPUTER                     
ON HEALTH ACTIVITIES FOR RED CROSS YOUTH MEMBERS  

OF PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 
 

อาภาศิริ  ค าปัน1 
 

บทคัดย่อ 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ  
1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง  กิจกรรมสุขภาพ 
ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตาม
เกณฑ์ 85/85 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง กิจกรรม
สุขภาพ ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4   
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจาก
การสุ่ มอย่าง ง่าย จ านวน 30 คน จากสมาชิก            
ยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องกิจกรรมสุขภาพ ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 2) แบบประเมินคุณภาพส าหรับ
ผู้เช่ียวชาญ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดีย เรื่องกิจกรรมสุขภาพ ส าหรับสมาชิก 
ยุวกาชาดช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 
85/85 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย  
เรื่อง กิจกรรมสุขภาพ ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to development and find out the efficiency 
of  instructional  multimedia computer on 
health activities for red cross  youth  members 
of Prathomsuksa 4 Students at 85/85 criterion  
and 2) to compare the pre-test scores  with 
the learning  achievement test scores after 
learning through instructional  multimedia 
computer on health activities for red cross  
youth  members of Prathomsuksa 4 Students  
 The sample group of this research,  
by Simple Random Sampling, was 30  
students from red cross  youth  members of 
Prathomsuksa 4 Students. The research 
instruments consisted of 1) instructional  
multimedia computer on health activities for 
red cross  youth  members of Prathomsuksa 4  
2) the quality evaluation form for commission 
expert and 3) the learning achievement test, 
Data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and t-test. 
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 The results showed that:  
1) instructional  multimedia computer on 
health activities for red cross  youth  members 
of Prathomsuksa 4 was 85/85 according to 
stated criteria and 2) the learning achievement 
scores after learning through the instructional  
multimedia computer on health activities for 
red cross youth members of Prathomsuksa 4 
was significantly higher than pre-test score at 
.05 level    

บทน า 
 สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันได้พัฒนา
และมีรูปแบบในการน าเสนอที่หลากหลาย รูปแบบ
ของสือ่ประสมก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งได้รับความนิยม 
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่ง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการ
เรียนการสอนในลักษณะเป็นสื่อถ่ายทอดค าสอนไปสู่
ผู้เรียนที่เรียกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยี
ช้ันสูงที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งคอมพิวเตอร์
จะเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการเรียนการสอน
ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนปกติ (กิดานันท์ 
มลิทอง, 2540 : 10)  

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนนั้นคือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน โดยผู้ออกแบบหรือกลุ่มผู้ผลิตโปรแกรมได้
บูรณาการเอาข้อมูลรูปแบบต่างๆ  เช่น ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และข้อความ เข้าไป
เป็นองค์ประกอบเพื่ อการสื่ อสารและ การให้
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพสังคม
ปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การใช้สื่อการสอน 

ในรูปที่เหมาะสมจึงมีความจ าเป็นมากขึ้น เพราะสื่อ
จะช่วยให้การรับรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเหตุผล
ดังกล่าวบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียจึงถูก
น ามาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา และทุกระดับช้ันเรียน 
กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมนักเรียน ซึ่งอยู่ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้
เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจัดการตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข กิจกรรมผู้ เรียนมุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ใช้ 
องค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมา
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะ 
ส าคัญ อันได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะ
การท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก อัน
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ.2552:3) ส าหรับเรื่องกิจกรรมสุขภาพ 
เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาและ
ฝึ ก ฝ น ทั ก ษ ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ชี วิ ต แ ล ะ สุ ข ภ า พ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้ทักษะในการ
รักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น 
การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาลการเตรียมตัว
ป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่างๆ เช่นมีทักษะใน
การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดชีวิต
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ครอบครั ว  อิ ท ธิ พลจ ากสื่ อ และสิ่ ง แ วดล้ อม
ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับ เรื่อง สุขภาพการป้องกัน
ชีวิตและสุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552:35) 
โดยมีสาระประกอบด้วย 1) กฎจราจรเบื้องต้นและ
สัญญาณจราจร 2) ความปลอดภัยทางน้ า 3) ป้องกัน
ตนเองจากภัยยาเสพติด ซึ่งสาระการจัดกิจกรรม
ค่อนข้างเป็นไปในแนวทางบรรยายและความจ า จึง
ท าให้นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจอย่างเพียงพอ 
เกิดความเบื่อหน่าย ประกอบกับยังไม่มีสื่อการเรียน
การสอนในกิจกรรมนี้มากนัก จากการสอบถามกับ
อาจารย์ผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง กิจกรรม
สุขภาพ ส าหรับสมาชิก ยุวกาชาดช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนกิ่งเพชร พบว่าสื่อในการจัดกิจกรรม
สุขภาพน้ัน มีเพียงภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ และคู่มือ
เท่านั้น ไม่มีเทคนิคใหม่ๆ ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน เรื่องกิจกรรม
สุขภาพนี้  จึงต้องใช้เทคนิคการน าเสนอหรือจัด
กิจกรรมที่ต้องเร้าความสนใจ ทางเลือกหนึ่งที่ครู
สามารถจัดการได้คือใช้สื่อการเรียนในรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดียซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น 
และสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง 

จากกา รวิ เ ค ร าะห์ หลั กสู ต ร  เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2551 ที่เน้นสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
ตามเนื้อหาวิชา ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความคิดเห็นว่า
สื่อมัลติมีเดียมีความส าคัญและมีประโยชน์ในการ
น ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่องกิจกรรม
สุขภาพ ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 4 ซึ่งจะท าให้สมาชิกยุวกาชาดมีความตระหนัก
และมีพฤติกรรมอันพึ งประสงค์ ของกิ จกรรม 
ยุวกาชาดและจะน าไปสู่จุดหมายของกิจกรรม 
ยุวกาชาด กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง  กิจกรรม
สุขภาพ ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย  เรื่อง กิจกรรมสุขภาพ 
ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
  พจนานุกรมคอมพิว เตอร์  พ .ศ .2537 
มัลติมีเดีย หมายถึง สื่อประสมที่ประกอบด้วยเสียง
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและวิดี โอ ในโลกของ
คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียมีคุณภาพสูงกว่าสื่อธรรมดา
ซึ่งมัลติมีเดียมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวสารอีก
ทั้งยังมีพัฒนามาจากไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย 
  ยืน ภู่วรวรรณ (2531) ได้ให้ความหมาย
ของมัลติมีเดียแปลเป็นภาษาไทยตามความหมาย
โดยตรงได้ คือ มัลติ แปลว่า หลากหลาย มีเดีย 
แปลว่า สื่อ มัลติมีเดียจึงหมายถึงสื่อหลายอย่าง สื่อ
หรือตัวกลาง คือ สิ่งที่จะส่งความเข้าใจระหว่างกัน
ขอ งผู้ ใ ช้  เ ช่ น  ข้ อมู ล ต้ อ งก า รรู ปภาพ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และอื่นๆ ที่น ามาประยุกต์
ร่วมกัน 
  สุรวุฒิ สุชินโรจน์ (2533) ได้ให้ความหมาย
ของคอมพิวเตอร์มัลติมี เดียว่า หมายถึง  การใช้
คอมพิวเตอร์ในการรวมและควบคุมอุปกรณ์ทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจอภาพ เครื่องเล่น
วิดีโอดิสก์ แผ่นซีดี-รอม เครื่องสังเคราะห์เสียงและ
อุปกรณ์อื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
การสอนฝึกอบรม การแสดงข่าวสารหรือเป็นสื่อ
ทางด้านอื่น ๆ 
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  กฤษมันต์ วัฒนณรงค์ (2536) ได้กล่าวว่า 
มัลติมีเดีย หมายถึง การน าภาพ กราฟิกตัวหนังสือ 
และเสียงรวมกัน ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้
ข้อมูลต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้พร้อมๆ กันได้ในหลาย
รูปแบบในเวลาเดียวกัน 
  บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์  (2538) ได้ ให้
ความหมายของค าว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คือ 
การประสมประสาน  อั กขระ  เ สี ย ง  ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว และภาพวิดีทัศน์ สื่อความหมายข้อมูล
ผ่านคอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้ใช้โปรแกรม 
  ศรีศักดิ์ จามรมาน (2539) อธิบายว่า 
คอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย คือ การรวมกันในระบบ
ดิจิตอลที่สร้างขึ้น โดยการผสมผสานกันระหว่าง เสียง 
วิดีโอ ข้อความตัวอักษร กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และ
การรวมกันท าให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกัน 
บนระบบคอมพิวเตอร์ 
  กิดานันท์ มลิทอง (2540) ให้ความหมาย
ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียว่า หมายถึง สื่อประสม
ปฏิสัมพันธ์ (interactive multimedia) โดยจัดให้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและผู้ใช้สื่อ โดยน าอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น เครื่องเล่น CD-ROM เครื่อง Audio-
Digitize เครื่องเล่น Laser disc ฯลฯ มาใช้ร่วมกัน
เพื่อเสนอเนื้อหาข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์ และเสียงในระบบ
สเตอริโอ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การผลิต 
  สรุปได้ว่า มัลติมีเดียเป็นการน าสื่อหลายๆ 
อย่างมาท างานร่วมกัน เพื่อเสนอเนื้อหาข้อมูลที่เป็น
ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดย
จัดให้มีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้และ
คอมพิวเตอร์ เป็นการสื่อสารสองทาง สามารถ
ประหยัดเวลาและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
การเรียนมากยิ่งขึ้น มัลติมีเดียจึงเป็นเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่สุด ส าหรับการน าเสนอข้อมูลข่าวสารทาง
การศึกษาในปัจจุบัน 
 

  การหาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บทเรียน 
 มนต์ชัย  เทียนทอง (2545) ได้กล่าวถึง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 
(efficiency) หมายถึง ความสามารถของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้
ผู้ เรียนมีความสามารถท าแบบทดสอบระหว่าง
บทเรียน แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบหลังบทเรียน 
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด
ไว้  
 เปรื่อง กุมุท (2519) ได้กล่าวถึง เกณฑ์ 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน โดยทั่วไปนิยมใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
(90/90 standard) ซึ่งมีความหมาย คือ 90 ตัวแรก 
เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม ซึ่งหมายถึงนักเรียน
ทุกคน เมื่อสอบครั้งหลังเสร็จให้คะแนนเสร็จ น า
คะแนนมาหาค่าร้อยละให้หมดทุกคะแนนแล้วหาค่า
ร้อยละเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม ส่วน 90 ตัวหลัง แทน
คุณสมบัติที่ว่าร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด ได้รับ
ผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหมายแต่ละข้อและทุกข้อของ
บทเรียน            
 บุญชม  ศรีสะอาด (2546) ได้กล่าวถึง 
การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
สามารถก าหนดได้หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้วิจัยจะ
ก าหนดเกณฑ์แบบใด ถ้าต้องการประสิทธิภาพสูง ก็
ก าหนดค่าไว้สูง เช่น 90/90 แต่การก าหนดเกณฑ์ไว้
สูงอาจพบปัญหาว่าไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ได้ การที่จะท าให้ผู้เรียนส่วนมากท าคะแนนได้
เกือบเต็ม มีค่าเฉลี่ยเกือบเต็ม คือ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น จึงไม่ค่อยพบว่ามีการตั้งเกณฑ์ 
90/90 ในงานวิจัยบางเรื่องตั้งเกณฑ์ไว้ต่ ากว่า 80 ทั้ง
ด้านกระบวนการและผลโดยรวม เช่น ตั้งเกณฑ์ 
70/70 ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนั้นโดยธรรมชาติ
แล้วเป็นเรื่องที่ยาก เช่น วิชาเรขาคณิต เป็นต้น  
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การตั้งเกณฑ์ไว้สูงจะพบว่าไม่อาจบรรลุผลได้ อย่างไร
ก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ าเกินไป เช่น ต่ ากว่า 70/70 
ทั้งนี้เพราะถ้าสิ่งที่ครูพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพจริง
แล้วจะต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลระดับสูง
เป็นส่วนใหญ่ได้ การตั้งเกณฑ์ 50/50 หรือ 60/60 
แสดงถึงว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้โดยเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย (60%) 
ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอควรพัฒนาได้มากกว่านั้น 
 2. การเขียนเกณฑ์ 80/80 ไม่ได้หมายถึง
อัตราส่วน หรือสัดส่วนระหว่าง 2 ส่วนนี้ โดยทั่วไป
ไม่ได้แปลความหมายโดยน ามาเปรียบเทียบกัน 
ดังนั้น ผู้วิจัยอาจไม่เขียนในรูป 80/80 แต่เขียนในรูป
อื่น เช่น 80,80 หรือแม้กระทั้งเขียนว่าใช้เกณฑ์ 80% 
ทั้งกระบวนการและผลโดยรวมก็ได้ การเขียน 80/80 
เป็น เพียงการแยกส่วนของประสิทธิภาพของ
กระบวนการซึ่งเป็นเลข 80 ตัวหน้า กับประสิทธิภาพ
ของผลโดยรวม ซึ่งเป็นเลข 80 ตัวหลัง 
 3. ผู้วิจัยอาจตั้งเกณฑ์ 2 ส่วนไม่เท่ากันก็ได้ 
เ ช่ น  ตั้ ง เ ก ณ ฑ์ เ ป็ น  70/80 ซึ่ ง ห ม า ย ถึ ง ว่ า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ใ ช้  70% ส่ วน
ประสิทธิภาพของผลโดยรวมใช้ 80% ซึ่งไม่นิยม
ก าหนดในลักษณะดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามไม่
จ าเป็นที่จะท าอะไรให้สอดคล้องกับความนิยม  
ข้อส าคัญคือ เหตุผลเบื้องหลังของการตั้งเกณฑ์ ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่าการตั้งเกณฑ์แบบนั้นมีความ
เหมาะสม มีเหตุผลที่ดีกว่า ข้อพิจารณาส าหรับเกณฑ์
การก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียนก็คือ 
ถ้าก าหนดเกณฑ์ยิ่งสูงจะท าให้บทเรียนมีคุณค่าต่อ
การเรียนการสอนมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะ
พัฒนาบทเรียนให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนบรรลุถึง
เกณฑ์ก าหนดในระดับนั้น อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปไม่
ควรก าหนดไว้ต่ ากว่าร้อยละ 80 เนื่องจากจะท าให้
บทเรียนลดความส าคัญลงไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่
สนใจบทเรียนและเกิดความล้มเหลวทางการเรียนใน
ที่สุด 
 

 วิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   
  วชิราพร  พุ่มบานเย็น (2536) ได้กล่าวถึง 
การน าสื่อไปทดลองใช้กับตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย มี
วัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะดูว่าสื่อผ่านการประเมินผลโดย
ผู้เช่ียวชาญแล้ว  มีความเหมาะสมในการสื่อสารกับ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ ดังนั้นในการทดสอบ
สื่อในขั้นนี้จะให้ผู้เรียนซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย
ใช้สื่อในสถานการณ์จริงทุกอย่าง การทดลองใช้สื่อ
ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง (one by one 
testing) ในขั้นนี้ให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 1 คน 
เรียนกับสื่อ ในระหว่างการทดสอบใช้สื่อให้ผู้ตรวจ
สอบท าการสังเกตการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง
ใกล้ชิด โดยใช้แบบสังเกตและบันทึกข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขสื่อ 
 2. การทดสอบกลุ่มเล็ก (small group 
testing) เป็นการทดสอบสื่อด้วยกลุ่มตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเล็ก จ านวน 5-10 คน กับการ
ทดสอบสื่อในขั้นนี้ บางครั้งอาจกระท ามากกว่า 1 
ครั้ง เพื่อตรวจสอบดูว่าการแก้ไขปรับปรุงสื่อแล้ว 
ช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีถึงขั้นระดับ
เกณฑ์มาตรฐานแล้วหรือยัง 
 3. การทดสอบกลุ่มใหญ่ (field group 
testing) การทดสอบสื่อในขั้นนี้เป็นการทดสอบด้วย
กลุ่มตัวแทนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ประมาณ 30 คน 
เป็นขั้นการทดสอบที่หลังจากสื่อ ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขจนมีคุณภาพหรือมาตรฐานสูง ในบางครั้ง 
การทดสอบขั้นนี้อาจให้ระดับมาตรฐานแก่สื่อ ถ้าผู้
ตรวจสอบพบผลจากการวิเคราะห์ว่าคุณภาพสื่ออยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ตามที่ก าหนดไว้โดยทฤษฎีหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก็จะหยุดการทดสอบสื่อที่ขั้นนี้
และแจ้งผลการทดสอบสื่อขั้นนี้เป็นมาตรฐานของสื่อ 
การประเมินผลขั้นนี้ เ ป็นการประ เมินผลรวม 
(summative evaluation) 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของสมา ชิก 
ยุวกาชาด ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื่อง  กิจกรรม
สุขภาพ สูงกว่าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนที่
ระดับนัยส าคัญ .05 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
สมาชิกยุวกาชาดระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนกิ่งเพชร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 3 ห้องเรียน จ านวน  
60 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 
30 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
กิจกรรมสุขภาพ ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่ครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องกิจกรรมสุขภาพ ส าหรับ
สมาชิกยุ วกาชาด ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โดย
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เตรียมห้องเรียนและเตรียมความพร้อม
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง 
 2. ท าการทดลอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ใน
การเรียนและให้กลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกับแบบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่สลับข้อค าถามและค าตอบ 
จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 
 3. หลังจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว 
เว้นระยะหนึ่งสัปดาห์ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยผู้วิจัยได้อธิบาย
ขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและ
คอยดูแลนักเรียน ใช้เวลา 40 นาที 
 4. เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 
30 นาที 
 5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และสรุปผล  

สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
กิจกรรมสุขภาพส าหรับสมาชิกยุ วกาชาด ช้ัน                   
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง กิจกรรม
สุขภาพ ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 4 สูงกว่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ควรค านึงถึงล าดับขั้นของการน าเสนอ
เนื้อหาทีละขั้นจากง่ายไปหายาก เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างด ี
       1.2 ควรมีการส ารวจอุปกรณ์และ
สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมีอยู่ว่า
เป็นอย่างไร แล้วจึงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียให้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
ได้ 
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   1.3 การเลือกหัวข้อเรื่องในการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้น ควรเลือกหัวข้อ
เรื่องที่นักเรียนมีปัญหา อธิบายในช้ันเรียนเข้าใจได้
ยาก และสามารถแสดงให้ เห็นได้ ชัดเจนด้วย
ภาพเคลื่อนไหว ภาพการ์ตูน เป็นต้น 
      1.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้น 
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
ให้มากกว่าการอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในเรื่อง
อื่นๆ ต่อไป เพราะสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาใน
ด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางการเรียนและช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและช่วย
แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 
      2.2 ควรมีการพัฒนาสื่อประเภทอื่นเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
สอดคล้องกับการพัฒนาด้ าน เทคโนโลยี และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

    2.3 ควรมีการศึกษาถึงการเรียน 
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดี ย  
ในระดับการปฏิบัติ  ว่า เมื่อ เรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแล้วสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงหรือไม่ทั้งในลักษณะใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียสอนอย่างเดียว และการใช้ร่วมกับสื่อชนิด
อื่นๆ 
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

Development of Web - base Instruction on Ordered Paired  
and Graphs For Matthayomsuksa 1 Students in  

Kannasootsuksalai School Suphanburi 
 

วาสินี  จันทร์มานะเจริญ1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
บทเรียนบนเว็บเรื่อง คู่อันดับและกราฟ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
2) เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนจากบทเรียนบนเว็บเรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟ 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม เป็นนักเรียนจ านวน 40 คน จากห้องเรียน
ปกติ และโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ าย นักเรียนจาก
ห้องเรียนอัจฉริยะ  จ านวน 7 คน รวม 47 คน  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) บทเรียนบนเว็บ เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 2) แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เช่ียวชาญ  
3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t-test   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
 

ปี ที่  1 มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์  80/80  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
คู่อันดับและกราฟ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .05  และ  
3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to develop  the efficiency of Web - base 
Instruction on Ordered Paired and Graphs For 
Matthayomsuksa 1 Students at 80/80 criterion 
2) to compare the pre-test score with the 
learning achievement score after learning 
through Web - base Instruction on Ordered 
Paired and Graphs For Matthayomsuksa 1 
Students and 3) to study the students’ 
satisfaction on using Web - base Instruction on 
Ordered Paired and Graphs For 
Matthayomsuksa 1 Students. 
 The sample group of this research, by 
Cluster random sampling, was 40 students 
from normal class and Simple  
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random sampling, was 7 students from talent 
class in Kannasootsuksalai School during the 
second semester of academic year 2011. The 
research instruments consisted of  1) Web - 
base Instruction on Ordered Paired and Graphs 
For Matthayomsuksa 1 Students  2) the quality 
evaluation form,  3) the learning achievement 
test, and  4) the questionnair of students’ 
satisfaction.  Data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and t-
test. 
  The research results showed that: 
1) the efficiency of the Web - base 
Instruction on Ordered Paired and Graphs 
For Matthayomsuksa 1 Students was 80/80 
according to stated criteria  2) the learning 
achievement score after learning  through 
Web - base Instruction on Ordered Paired 
and Graphs was significantly higher than pre-
test score at .05 level and  3) the students’ 
satisfaction on using Web - base Instruction 
on Ordered Paired and Graphs  was at the 
highest level. 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ในสิทธิและหน้าที่ของการศึกษาไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน” 
(หมวด 2, มาตรา 10) โดยมีแนวทางในการจัด
ก า ร ศึ ก ษ าคื อ  จ ะ ต้ อ ง ยึ ด ว่ า ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ (หมวด 2, มาตรา 21)  เมื่อน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้กับการศึกษาก็

เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสให้ผู้คนทุกระดับได้
เ ข้ าถึ งการศึ กษาได้ มากขึ้ นและ เท่ า เที ยมกั น 
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่กว้างใหญ่ของ
ศาสตร์หลายๆ แขนงและความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ได้ทั่วทุกมุมโลกโดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อย
นี่เองที่เป็นเหตุผลส าคัญให้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว 
 สื่ออินเตอร์เน็ตมีข้อดีหลายประการและมี
จุดเด่นกว่าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันผ่านมา เช่น 
ความรวดเร็วในการแพร่กระจายข้อมูลซึ่งหากน า
บทเรียนขึ้นไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว นักศึกษา
ที่ ส ามารถเข้ ามาศึกษาเนื้ อหาที่ อยู่ บนเว็บ ได้ 
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ด้านระยะทางไม่ว่านักศึกษา
จะอยู่ในสถานที่ใด ๆ ก็แล้วแต่หากสามารถเข้า
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ส าหรับการศึกษาทางไกลในยุคนี้ 
นอกจากนี้นักศึกษาไม่จ า เป็นต้องเข้ามาอยู่ ใน
ห้องเรียนก็สามารถเรี ยนรู้ โดยผ่านเว็บได้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ชูเกียรติ โพธิ์มั่น, 
2544) จุดเด่นอีกประการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตคือ
การมีปฏิสัมพันธ์ (interactive) ระหว่างผู้เรียนกับ
บทเรียนซึ่งสื่อการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้  
  การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็น 
การเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับนามธรรมและเนื้อหาของ
บทเรียนเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันส่งผลกระทบ
ต่อผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากไม่
สามารถเ ช่ือมโยงความรู้ เดิมไปสู่อีกเรื่ องหนึ่ ง 
ตลอดจนด้านทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและ
การสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองปัญหาด้าน 
การสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาโดยทั่วไป
ครูมักจะเน้นความจ าในเรื่องสูตรนิยามขาดการฝึกให้
ผู้ เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ปัญหาที่ผู้วิจัยประสบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  เรื่ อง  คู่ อันดับและกราฟก็คือ  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะ
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เนื้อหาในส่วนการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและการอธิบายกราฟ (โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย, 2553) ซึ่งสังเกตได้จากการท าแบบฝึกหัด 
คะแนนสอบท้ายบท นักเรียนมีความสนใจในการ
เ รี ย น น้ อ ย เ กิ น ไ ป  เ นื่ อ ง จ า ก ใน ก า ร อ ธิ บ า ย
ความสัมพันธ์ของคู่อันดับต่างๆ จะต้องเขียนอธิบาย 
การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะต้อง
มีความรู้พื้นฐานการบวก ลบ คูณและหารจ านวน 
สมบัติการเท่ากัน และที่ส าคัญคือจะต้องแสดงวิธีหา
ค าตอบอย่างมีเหตุผล นักเรียนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ ไม่ดีต่อการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอน  
  การเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่
มีการน าเอาข้อดีของสื่อทางเทคโนโลยีมาปรับใช้
อย่างได้ผล คือบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ เ รียนซึ่ ง เป็น
แนวนโยบายของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีความพร้อมด้านสื่อและเทคโนโลยีจึง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการสร้างสื่อที่ตอบสนอง
ทั้ งผู้ เ รี ยนตามแนวนโยบายของโรงเรี ยนและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2542 ในหมวดที่ 9 ที่สนับสนุนการน าสื่อเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนจากข้อสนับสนุน
ตรงจุดนี้ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาจากบทเรียนบนเว็บ น่าจะเป็นการเพิ่มช่องทาง
และเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพการณ์ต่างๆ 
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงไปยัง
เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนได้อย่าง
หลากหลาย  
 ผู้วิจัยจึงด าเนินการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ 
เรื่ อ ง  คู่ อันดับและกราฟ ส าหรับนัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรีขึ้น เพื่อได้ศึกษาว่าบทเรียนบนเว็บวิชา
คณิตศาสตร์นี้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนจริง สามารถใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่อง คู่อันดับ
แ ล ะ ก ร า ฟ ใ น ร ะ ดั บ ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1              
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน
กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น                            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บเรื่อง 
คู่อันดับและกราฟ 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อ บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ                 
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ความหมายของการสอนบนเว็บ 
  การเรียนการสอนผ่านเว็บหรือ Web-
based Instruction หรือ WBI เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การประยุกต์ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดมีนักวิชาการและนักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนการสอน
ผ่านเว็บดังน้ี 
 กิดานันท์ มลิทอง (2543) ให้ความหมาย
ว่าการสอนบนเว็บเป็นการใช้เว็บในการเรียนการสอน
โดยอาจใช้เว็บเพื่อน าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อ
หลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรหรือใช้เพียง
การเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่างๆ ของการ
สื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียน
โต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุย
สดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ได้
กล่าวถึงการสอนบนเว็บว่าเป็นการผสมผสานกัน
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ระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการเรียน 
การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลา
โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและ
ทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งการเรยีน
การสอนที่จัดขึ้นบนเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 
 จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุป
ได้ว่า การสอนบนเว็บ หมายถึงการจัดกิจกรรม 
การเรี ยนการสอนที่น า เสนอโดยใช้ เครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระ ใน
ลักษณะสื่อหลายมิติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพและเกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ประเภทของการสอนบนเว็บ 
 Parson (1997) กล่าวถึงการเรียนการสอน
บนเว็บไว้ โดยได้แบ่งประเภทของการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. เว็บรายวิชา (stand-alone course)  
  2. เว็บสนับสนุนรายวิชา (web supported 
courses)  
  3. เว็บทรัพยากรการศึกษา (web 
pedagogical resources)  
  การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
จากการศึกษารูปแบบการออกแบบการเรียน 
การสอน พบว่า Alessi and Trollip (1991) ได้
เสนอขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนการออกแบบ 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้ น ต อ น ที่  1 ขั้ น ต อ น ก า ร เ ต รี ย ม 
(preparation) 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
(design instruction) 
  ขั้นตอนที่  3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน 
(flowchart lesson) 

  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแผนโครง
เรื่อง (create storyboard) 
  ขั้นตอนที่  5 ขั้นตอนการสร้ าง / เขียน
โปรแกรม  (program lesson) 
  ขั้นตอนที่  6 ขั้นตอนการผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียน (produce supporting 
materials) 
  ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนการประเมินและแก้ไข
บทเรียน (evaluation and revision) 
  การหาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บทเรียน 
  การทดลองใช้สื่อด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ (วชิราพร  พุ่มบานเย็น, 2536) 
  1. การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง (one by one 
testing) ในขั้นนี้ให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 1 คน 
เรียนกับสื่อ ในระหว่างการทดสอบใช้สื่อให้ผู้ตรวจ
สอบท าการสังเกตการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง
ใกล้ ชิด โดยใช้แบบสังเกตและบันทึกข้อมูลใน 
การปรับปรุงแก้ไขสื่อ 
  2. การทดสอบกลุ่มเล็ก (small group 
testing) เป็นการทดสอบสื่อด้วยกลุ่มตัวแทน
กลุ่ ม เป้ าหมายกลุ่ ม เล็ก  จ านวน 5-10 คน กับ 
การทดสอบสื่อในขั้นนี้ บางครั้งอาจกระท ามากกว่า  
1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบดูว่าการแก้ไขปรับปรุงสื่อแล้ว 
ช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีถึงขั้นระดับ
เกณฑ์มาตรฐานแล้วหรือยัง 
  3. การทดสอบกลุ่มใหญ่ (field group 
testing) การทดสอบสื่อในขั้นนี้เป็นการทดสอบด้วย
กลุ่มตัวแทนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ประมาณ 30 คน 
เป็นขั้นการทดสอบที่หลังจากสื่อ ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขจนมีคุณภาพหรือมาตรฐานสูง ในบางครั้ง 
การทดสอบขั้นนี้อาจให้ระดับมาตรฐานแก่สื่อ ถ้าผู้
ตรวจสอบพบผลจากการวิเคราะห์ว่าคุณภาพสื่ออยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ตามที่ก าหนดไว้โดยทฤษฎีหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก็จะหยุดการทดสอบสื่อที่ขั้นนี้ 
 



47 
 

และแจ้งผล การทดสอบสื่อข้ันนี้เป็นมาตรฐานของสื่อ 
การประเมินผลขั้นนี้ เ ป็นการประ เมินผลรวม  
(summative evaluation) 
  เกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียน 
  เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของบทเรียน  
e-Learning โดยทั่วไปนิยมใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 (90/90 standard) ซึ่งมีความหมาย คือ 90 
ตัวแรก เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มซึ่งหมายถึง
นักเรียนทุกคน เมื่อสอบครั้งหลังเสร็จให้คะแนนเสร็จ 
น าคะแนนมาหาค่าร้อยละให้หมดทุกคะแนนแล้วหา
ค่าร้อยละเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม ส่วน 90 ตัวหลัง แทน
คุณสมบัติที่ว่าร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด ได้รับ
ผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหมายแต่ละข้อและทุกข้อของ
บทเรียน (เปรื่อง กุมุท, 2519) 
 ปัจจัยที่ได้น ามาพิจารณาเพื่อก าหนดเกณฑ์ 
มีดังนี ้
  1. ลักษณะของวิชา เช่น วิชาทฤษฎี วิชา
ประลองหรือวิชาปฏิบัติ ถ้าบทเรียน e-Learning 
พัฒนาขึ้นตามวิชาทฤษฎีล้วนๆ เกณฑ์ควรตั้งไว้ที่ 
90/90 หรือ 85/85 หากเป็นวิชาประลองหรือปฏิบัติ 
สามารถตั้งเกณฑ์ไว้ต่ ากว่านั้นได้ เช่น 85/85 หรือ 
80/80 หรื อ  75/75 ทั้ งนี้ เ นื่ อ ง จากวิ ช าปฏิ บั ติ 
สามารถยินยอมให้เกิดความผิดพลาดได้บ้างโดยไม่
เกิดความเสียหาย 
  2. ระดับของผู้เรียน ผู้เรียนในระดับเล็กๆ 
ควรก าหนดเกณฑ์ไว้สูง เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียน
ส าหรับผู้เรียนระดับผู้ใหญ่ 
  3. ระดับความยากง่ายของเนื้อหา ถ้า
เนื้อหาสลับซับซ้อนและยาก การก าหนดเกณฑ์สูงๆ 
จะท าได้ยากมาก จึงควรก าหนดเกณฑ์ไว้ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างสูง เช่น 85/85  
  ระดับประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากการใช้บทเรียน ที่มีประสิทธิภาพถึงระดับ
ที่ผู้สร้างตั้งใจ หรือเรียกว่า มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
การก าหนด E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ผู้สร้างเป็นผู้
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติวิชาประเภท

เนื้อหามักก าหนดเป็น 80/80 ถึง 90/90 ส่วนวิชา
ประเภททักษะจะก าหนดเป็น 75/75 แต่ไม่ควรตั้ง
เกณฑ์ไว้ต่ า เพราะตั้งไว้เท่าใดมักจะได้ผลเท่านั้น 
(เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง และคณะ, 2544) 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟ สูงกว่าคะแนนจากแบบทดสอบ
ก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญ .05 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่
นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 ภาค เรี ยนที่  2  
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 12 ห้อง จ านวน 530 คน 
แบ่งเป็นห้องเรียนปกติ 10 ห้อง และห้องเรียน
อัจฉริยะ 2 ห้อง  
  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม นักเรียนจ านวน 1 ห้องเรียน จากห้องเรียน
ปกติ 10 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คนและใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย นักเรียนจากห้องเรียนอัจฉริยะ 
จ านวน 7 คน รวมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
47 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนบนเว็บ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่ อ ง  คู่ อันดับและกราฟ ส าหรับนัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง  โ ดยสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นก า รทดลอง  คื อ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกรรณสูต 
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถ
เชือ่มต่อระบบเครือข่ายได้ 
 2. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 47 คน และให้ท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 30 นาที  หลั งจ าก เ วลาผ่ าน ไป  
1 สัปดาห์ จึงให้ท าการศึกษาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟ 
 3. กลุ่มตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
ต่อ 1 คน ศึกษาเนื้อหาบทเรียนบทเว็บ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ท ากิจกรรม
ประจ าหน่วยและแบบฝึกหัด   
 4. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทันทีหลังจากเรียนรู้ครบทั้ง 
4 หน่วย ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที และ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน 
ผ่านเว็บ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปตรวจ
ให้คะแนน คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบ
ผิด 0 คะแนน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  
 5. น าคะแนนจากแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ระดับดีมาก  
  2.  บทเรียนบนเว็บ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟ ส าหรับ ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรี ยน 

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน 
บนเว็บ  เ รื่ อ ง  คู่ อั นดับและกราฟ ส าหรับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พึงพอใจ
ต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง คู่อันดับและกราฟในระดับ
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 ความเร็วของอินเทอร์ เน็ตมีผล 
ต่อการเข้าถึงบทเรียนบนเว็บ ซึ่งเป็นอุปสรรคใน 
การเรียนบางเนื้อหาค่อนข้างมาก อาจจะท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย สมาธิที่มีต่อการเรียน
น้อยลง ดังนั้นโรงเรียนจึงควรสนับสนุนด้านระบบ
เครือข่ายและความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
การเรียนบนเว็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     1.2 การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ครู
ยั งคงมี ความส าคัญ  โดยก่อนเรี ยนควรตรวจ 
ความเรียบร้อยของบทเรียน สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วของอินเทอร์เน็ต ความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
ไม่ท าให้นักเรียนเสียสมาธิขณะเรียน และครูยังมี
บทบาทส าคัญในการให้ค าช้ีแนะ ตอบค าถาม โต้ตอบ
กับนักเรียนผ่านกระดานข่าว หรือสนทนาออนไลน์ 
และที่ส าคัญคือการช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
นักเรียนในห้องเรียนเมื่อคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม 
มีปัญหา 
     1.3 โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาบทเรียนบนเว็บอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ใน
ทุกรายวิ ชา  เพื่ อกระตุ้ น ให้ ครู ผู้ สอนเกิดการ 
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าจากการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
อย่างถกูต้อง 
     1.4 การสร้างบทเรียนบนเว็บส าหรับ
วิชาคณิตศาสตร์  ควรใ ช้ โปรแกรมต่ างๆ ทาง
คณิตศาสตร์มาช่วยในการสร้างบทเรียน การเพิ่ม
แหล่งข้อมูล เพิ่มรูปแบบของกิจกรรมในบทเรียนเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ไม่น่าเบื่อ 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง
อื่นๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้เนื้อหาที่เป็น
นามธรรมน าเสนออกมาเป็นลักษณะรูปธรรม และ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป  
     2.2 ควรสร้างบทเรียนบนเว็บ โดยศึกษา
ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล สติปัญญา 
เจตคติ ว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บหรือไม่ 
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง “ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Microsoft Access 2007” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

Development of Web-Based Instruction on  Data Management System 
with Microsoft Access 2007 Program for Mathayomsuksa 6 Students 

 
ธันยาภรณ์   ศักดิรามินทร์1 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนา
บทเรียนบนเว็บ เรื่อง “ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Access 2007” ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ  
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  
โดยใช้บทเรียนบนเว็บ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 ภาค เรี ยนที่  2             
ปีการศึกษา 2554  จ านวน 30 คน โรงเรียนภัทร
พิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่ม
อย่ าง ง่าย เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
บทเรียนบนเว็บ เรื่อง “ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Access 2007” ที่พัฒนาขึ้น  
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การ เรี ยนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ สถิติ ที่ ใ ช้ ใน  
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
“ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access 2007” ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.95/83.25  
  2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนน 
ทดสอบก่อนเรี ยน อย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิติ            

ที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

Abstract 
 The purposes of this research were: 
1) to develop the Web-Based instruction on  
Data Management System with Microsoft 
Access 2007 Program for Mathayomsuksa  6 
Students to meet the quality and the efficient 
criteria  2) to compare the pretest mean score 
with the achievement test  and  3) to question  
the students’ satisfaction towards  the Web-
Based instruction. 
 Thirty  Mathayomsuksa 6  Students of  
Pattarapittayajarn School were randomly 
sampling into the sample group. The 
instruments consisted of Web-Based 
instruction on  Data Management System with 
Microsoft Access 2007 Program,  the pretest 
and achievement test , and  the  satisfaction 
questionnaire. The data were analyzed  by 
mean, standard deviation and t-test  
(dependent). 
 The results revealed that: 1) the 
Web-Based instruction on Data Management  
System with Microsoft Access 2007 Program   
developed  met  the high quality and the   
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efficiency criteria at 85.95/83.25. 2) The 
achievement test score was significantly 
higher than the pretest score at .05 level. 
and  3) The students’ satisfaction on Web-
Based instruction was at the highest level. 

บทน า 
 ในปัจจุบันเราจะพบว่าเทคโนโลยีการศกึษา
ได้พัฒนาก้ าวหน้ า ไปมากและมี ระบบสื่ อสาร
อินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงกันทั่วโลก การเรียนรู้บนเว็บท า
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เป็นจ านวนมาก
และรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้รูปแบบของการเรียนรู้ใน
ยุคหลังจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะมี 
องค์ความรู้ที่ต้องเรียนมากมายและต้องเรียนรู้ 
ต่อไปจนช่ัว ชีวิต  (ยืน  ภู่ วรวรรณ และสมชาย  
น าประเสริฐชัย, 2546) นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยัง
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้มหาศาลในรูปของ
เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ ท าให้เกิดห้องสมุดเสมือนขนาด
ใหญ่ของโลก อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู้  ซึ่ ง
สามารถน ามาใช้ในการเสริมการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนปกติได้  
 การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการจัดการเรียนการสอนผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
(World Wide Web) นั้นมีข้อดีอยู่หลายประการ
ดังที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544: 87-94) ได้
กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนบนเว็บ โดยสรุปได้ 
ดังนี ้
  การเรียนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกลหรือไม่มีเวลาเข้าช้ันเรียนได้เรียนในเวลาและ
สถานท่ีที่สามารถเข้าไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้ 
จึงช่วยแก้ปัญหาข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่
ศึกษาของผู้เรียนเป็นอย่างดีท าให้เกิดความเท่าเทียม
กันทางการศึกษา ช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาข้อจ ากัดของแหล่ง
ค้นคว้าแบบเดิมจากห้องสมุดที่มีทรัพยากรการศึกษา
และ เวลาที่ ใ ช้ ในการค้นหาข้อมู ลอย่ างจ ากั ด 
สนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น เนื่องจากเว็บ
เอื้ออ านวยให้เกิดการศึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ 
ซึ่งอาจท าได้ 2 รูปแบบ คือ ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
และครูผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนในเนื้อหาหรือ
สื่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึง
ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน ท าให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนสู่สายตาผู้อื่น
อย่าง ง่ายดาย ผู้ สอนสามารถปรับปรุ งเนื้ อหา
หลักสูตรให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกสบาย และ
สามารถน าเสนอเนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ได้แก่ 
ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ 
ภาพ 3 มิติ โดยผู้สอนและนักเรียนสามารถเลือก
รูปแบบของการน าเสนอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดทางการเรียน 
 จากข้อดีของการจัดการเรี ยนบนเว็บ
ดังกล่าว ท าให้มีการน าบทเรียนบนเว็บมาใช้ใน 
การเรียนการสอน ซึ่งมีผู้ท าการศึกษาวิจัยหลายคน 
อาทิ นัฏยา  ลิ้มไพบูลย์ (2550) ได้ศึกษาการสร้าง
บทเรียนบนเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของ
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย
สารพัดช่างขอนแก่น ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน
บทเรียนบนเว็บมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน และเกียรติศักดิ์ เอี่ยมสุเมธ (2551) ได้
ศึกษา การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชา ง30206 
รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อชีวิต เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอนิเตอร์เน็ตช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนบทเรียน 
บนเว็บมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
เช่นกัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า การเรียน
บนเว็บสามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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เนื่องจากมีการประยุกต์ใช้ Internet เข้ามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ด้วยตนเอง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ที่สามารถใช้
เครือข่ายได้ ท าให้นักเรียนเกิดความสะดวกและ
แรงจูงใจในการเรียน ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็สามารถ
บรรลุผลการเรียนท่ีคาดหวังตามศักยภาพได้  
 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สังกัดเขต 7 
จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนการสอนใน
รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางโดยใช้รูปแบบการสอนในช้ันเรียน
ปกติโดยมีอาจารย์สอน แต่ยังไม่มีการน าบทเรียน 
บนเว็บมาใช้โดยทางโรงเรียนมีความต้องการที่จะน า
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น บทเรียน
บนเว็บ ห้องเรียนเสมือน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เป็นต้น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
สร้างบทเรียนบนเว็บเรื่อง ระบบจัดการฐานข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft access 2007 ซึ่งน าไปใช้
เป็นสื่อเสริมในช้ันเรียนปกติในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้บทเรียนบนเว็บที่ผู้วิจัย
สร้างมาพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือเกิด 
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และยังเป็นแนวทางส าหรับ 
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บให้เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อันจะท าให้ เกิด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
“ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft 
access 2007” ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง ระบบจัดการ

ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft access 2007 
กับคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
  3. เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บเรื่อง ระบบจัดการฐานข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft access 2007 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนบนเว็บ
เ รื่ อ ง  ระบบจัดการฐานข้อมู ลด้ วย โปรแกรม 
Microsoft access 2007 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ .05 
  2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน 
บนเว็บ อยู่ในระดับมาก 
  ประชากร 
  ประชากร กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 115 คน ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 
  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน ได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย  
  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ วิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็ น
เครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ 
  1. บทเรียนบนเว็บ เรื่อง “การจัดการ
ระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft access 
2007” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีเนื้อหาทั้งหมด 7  
หน่วยเรียน  
             2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ 
เรื่ อง  “ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม  
Microsoft access 2007” ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  
  3. แบบทดสอบการเรียนบทเรียนบนเว็บ  
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เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้ อ  ใ ช้ เ ป็ นแ บบทดส อบก่ อน เ รี ย น  แล ะ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
             4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ 
การเรียนบทเรียนบนเว็บ เรื่อง “ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft access  2007 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 40 ข้อ มี 4 ตัวเลือก       
ใช้เวลา 60 นาที โดยให้ด าเนินการก่อนเริ่มเข้าสู่
บทเรียนบนเว็บ 1 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยจึงช้ีแจงให้
กลุ่มตัวอย่างทราบถึงก าหนดการการเรียนบทเรียน
บนเว็บเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการเรียนท่ีจะเกิดขึน้ 
  2. ให้ผู้เรียนเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บทั้ง  
7 หน่วยเรียน หน่วยเรียนละ 2 ช่ัวโมง พร้อมทั้งท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนท้ัง 7 หน่วยเรียนด้วย 
  3. เมื่อผู้ เรียนเรียนครบก าหนดตาม
ระยะเวลาให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน (achievement test)  จ านวน 
40 ข้อ  มี  4 ตัว เลือก ใ ช้เวลา 60 นาที  โดยใ ช้
กระดาษค าถามและกระดาษค าตอบในการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
  4. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ 
  5. เก็บรวบรวมคะแนนทั้งหมด ได้แก่ 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แล้วน าคะแนนที่ ได้ทั้ งหมดไป
วิเคราะห์ทางสถิติ 

ผลการวิจัย 
  1. บทเรียนบนเว็บ เรื่อง “ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft access 2007”  
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เ ช่ียวชาญด้าน
เนื้อหา พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้าน

เทคนิคได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  คะแนนเฉลี่ยทั้ง 
2 ด้านเท่ากับ  4.62 
  2. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง 
“ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft 
access 2007” ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
85.95/83.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)  
ที่ตั้งไว ้
  3. คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บ เรื่อง “ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft access 2007” 
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนบทเรียนบนเว็บ 
อย่ า งมีนั ยส าคัญที่ ร ะดับ  0.05 ซึ่ ง เป็น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่เรียน
บทเรียนบนเว็บ เรื่อง “ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft access 2007”  อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
น าเสนอข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อ
ประ โยชน์ต่ อการศึ กษาบทเรี ยนบน เว็บและ 
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ดังนี ้
  1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
      1.1 การสร้างบทเรียนบนเว็บโดยใช้
ระบบจัดการเนื้อหา (Content management 
system, CMS) ด้วยโปรแกรม Joomla มีข้อดีคือ 
สามารถอ านวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน  
การ จั ด กลุ่ ม เ นื้ อห าและกิ จ กรรมการ เ รี ยน รู้   
การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมทั้ง
ก า ร จั ด ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น  ก า ร ส ร้ า ง แ บ บทด ส อบ  
การทดสอบ และการประเมินผลการเรียน ซึ่งในการ
สร้างบทเรียนบนเว็บนั้นจะต้องมีการเลือกรูปแบบ
ของเว็บ (Theme) ควรเลือกรูปแบบของเว็บแบบ 
ไม่รับตามขนาดหน้าจอภาพ เพื่อป้องกันการแสดงผล
ของบทเรียนบนเว็บท่ีผิดพลาด 
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      1.2 การสร้างบทเรียนบนเว็บจะต้อง
ค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ความ เ ร็ วขอ งอิ น เทอร์ เ น็ ตด้ วย  เพราะหาก
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีปัญหา จะท าให้
ผู้เรียนกังวลกับการแก้ไขปัญหา ท าให้ไม่มีสมาธิใน
การเรียน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายก่อนเริ่ม 
การเรียนการสอนทุกครั้ง 
     1.3 ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนบทเรียน 
บนเว็บ ควรให้ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนบนเว็บให้
เข้าใจก่อนล่วงหน้า เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างราบรื่น 
     1.4 ควรปรับปรุงบทเรียนโดยเพิ่มเสียง
บรรยายเนื้อหาบทเรียนบนเว็บ เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย และท าให้ผู้ เรียนสนใจเรียนบทเรียน 
บนเว็บมากยิ่งขึ้น 
     1.5 ในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บในขั้น
ต่อไป ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วย เช่นให้มีการท า
แบบฝึกหัดที่มีการปฏิบัติจริง เพื่อใช้วัดผลว่าสามารถ
น าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้งานได้จริงหรือไม่ 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
      2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บใน
รายวิชาอื่นๆ ที่พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งสามารถน าสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่มาใช้งานร่วมกัน
กับบทเรียนบนเว็บได้  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา
นั้นๆ ได้ 
       2.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
ประสทิธิภาพทางการเรียนของผู้เรียน ศึกษารูปแบบ
และวิธีการน าเสนอที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เช่น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรี ยนด้วยวิธี 
การสอนที่ แตกต่ า งกัน  ความคงทนในการจ า
เนื้อหาวิชาของผู้ เรียนในการเรียนจากบทเรียน 
บนเว็บ 

       2.3 ควรมีการศึกษาโปรแกรมการสร้าง
บทเรียนบนเว็บโดยใช้ระบบการบริหารจัดการ 
การเรียนรู้ (Learning Management System: 
LMS) ด้วยโปรแกรม Moodle เพื่อพัฒนาบทเรียน
บนเว็บให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมเีดีย เร่ือง หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น 
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Development of Multimedia Lessons on Basic of Quran Reading 
For Mathayomsuksa 1 Students Tha It Suksa School 

 
ด ารง  ลาตีฟี1 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย : 1) เพื่อพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่านพระมหา
คัมภี ร์ อัลกุ รอานเบื้องต้น ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี ให้
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนกับคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
กลุ่มที่ใช้ทดลองเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น ได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยเลือกจากนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี ใน
ปีการศึกษา 2554 ซึ่งศึกษาอยู่ ในระดับช้ันเรียน
ศาสนาอิสลาม ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1 
(อก.1) จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่าน
พระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานเบื้ องต้น ที่ ผู้ วิ จั ย ได้
พัฒนาขึ้น แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักการอ่านพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น และแบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อง หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น 
ที่ ส ร้ า งขึ้ นมี คุณภาพอยู่ ในระดับดี ม ากและมี
ประสิทธิภาพ ที่  91.5/100 ตาม เกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 (The 90/90 Standard) 2) คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย  
 

 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

Abstract 
  Research objectives: 1) to develop 
the multimedia lessons on Basic of  Quran 
Reading for Mathayomsuksa 1 students Tha 
It suksa School to attain the high quality and 
to meet the efficiency criteria, and 2) to 
compare the achievement test score with 
the pretest score after learning the 
multimedia lessons on Basic of  Quran 
Reading. 
  Thirty middle level Islamic studied 
students of Tha It Suksa School in the 
academic year of 2011 were selected into 
the sample by simple random sampling 
technique. The research instruments 
comprised of the multimedia lessons on 
Basic of  Quran reading, which developed  
by the researcher, the pretest and the 
achievement test on Basic of  Quran 
Reading for Mathayomsuksa 1 students and 
the quality assessment form of multimedia 
lessons for the experts . 
  It was found that 1) the quality of 
the multimedia lessons on Basic of Quran 
Reading attained the excellent level and it 
met the criteria efficiency of  90/90 and 2) 
the achievement test mean was significantly 
higher than the pretest mean at .05 level. 
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บทน า 
  การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์  การศึกษาเป็นบริการ 
ทางสังคมที่ทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ไม่ว่า 
ผู้ เ รี ยนจะนับถื อศาสนา ใด  มี ค วามบกพร่ อ ง 
ทางร่างกาย ทางอารมณ์และทางสติปัญญา ซึ่ ง
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงสิทธิและโอกาสความเท่า
เทียมกันทางการศึกษา การเรียนการสอนเป็น
กระบวนการให้ความรู้และจัดประสบการณ์แก่ผู้เรยีน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการน าสื่อการเรียน 
การสอนมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียน 
การสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนใน
สถานศึกษาต่างๆ จึงควรพิจารณาเรื่องการใช้สื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นๆ เพื่อเสริมและทดแทนผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของ
หลักการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งมีน้อยนั้น หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสื่อท่ี
ผู้เรียนรับรู้ได้ดีควรจะต้องเป็นสื่อที่สามารถเรียนรู้ได้
ทุกสถานท่ี ทุกเวลา  หรือการถ่ายทอดความรู้ควรจะ
เป็นไปในรูปแบบที่แตกต่างและตรงกับความสนใจ
ของผู้เรียน  เพราะผู้เรียนจะเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ โดยผ่านการสื่อสารที่ผู้เรียนได้สัมผัส ได้เห็น 
ได้ฟัง ได้ฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด  
  คัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญของชีวิต 
ชาวมุสลิม ซึ่งคอยส่องน าทางให้กับชาวมุสลิม ดังนั้น
หน้าที่ที่จ าเป็นของมุสลิม คือ การเอาใจใส่ในเนื้อหา 
สาระของอัลกุรอาน  ซึ่งเนื้อหาสาระของอัลกุรอาน
หลายประการด้วยกัน ที่ส าคัญประกอบด้วยหลักการ
ศรัทธา หลักการปฏิบัติตนด้านการงาน การบริหาร
ทรัพย์สิน หลักจริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ ดังนั้น
มุสลิมทุกคนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และ
ศึกษาถึงหลักการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้ถูกต้อง ใน
ปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของหลักการอ่านคัมภีร์ 
อัลกุรอานนั้นมีน้อยลง ซึ่งไม่เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรียนที่จะต้องศึกษาในเรื่องหลักการอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอานอย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันสื่อการเรียน 
การสอน เ รื่ อ ง  หลักการอ่านพระมหาคั มภี ร์ 

อัลกุรอานยังมีอยู่น้อย ซึ่งสื่อที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะเป็นตัวอักษรและรูปภาพ 2 มิติ ในขณะที่
สอนจะต้องมีครูเป็นผู้อธิบายถึงหลักการอ่าน ซึ่งถ้า
ไม่เข้าใจวิธีการและการสื่อสารออกมาไม่ชัดเจนไม่
ถูกต้อง อาจท าให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปจาก
ความหมายเดิมได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนไม่ดีเท่าที่ควร  
  จากความ เป็นมาและปัญหาด้ านสื่ อ 
การเรียนการสอนสอน เรื่อง หลักการอ่านพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอาน ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้าง 
และพัฒนาบทเรียนที่จะใช้ในการเรียนการสอนด้วย
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่าน 
พระมหาคัมภี ร์ อัลกุ รอาน เนื่ องจากบทเรียน
มัลติมี เดียเป็นสื่อที่มีการผสมผสานกันในหลาย
รูปแบบทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และภาพวีดิทัศน์ ซึ่งองค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ดังกล่าวจะเอื้อต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน กล่าวคือ 
รูปแบบของสื่อแบบมัลติมี เดียที่มีทั้งตัวหนังสือ 
รูปภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาพ
จากวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นภาพการแสดงวิธีการออกเสียง 
ในการอ่านเนื้อหาต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เรื่องราวในเนื้อหาวิชาที่สอนได้ดีกว่าการใช้สื่อที่เป็น
ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวหรือตัวหนังสือกับเสียง
เพียงเท่านั้น นอกจากนี้การน าระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ 
(Interactive) มาผสมผสานกันอย่างลงตัว จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปทบทวน
บทเรียนได้ด้วยตนเอง การใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ดังกล่าว จะช่วยท าให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
เบื้องต้นได้ เนื่องจากบทเรียนมัลติมีเดียสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง มี
เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าอิฐ
ศึกษา จ.นนทบุรี ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
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การเรียนของผู้เรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
โดยใช้บทเรียนมัลติมี เดีย เรื่ อง หลักการอ่าน 
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ความหมายของมัลติมีเดีย 
  มนต์ชัย เทียนทอง (2539) กล่าวว่า 
มัลติมีเดีย คือ การน าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ในลักษณะของสื่ อหลายๆอย่ างผสมผสานกั น 
ตลอดจนการน าเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้มาผสมผสาน
เข้าด้วยกันอย่างลงตัว 
  พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2541) ได้กล่าวถึง
มัลติมีเดียว่า มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น 
ข้อความ กราฟิก (Graphic) เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) และ วีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้า
ผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตาม
ต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ 
จากความหมายของมัลติมีเดียข้างต้น สามารถสรุปได้
ว่า มัลติมีเดีย เป็นสื่อหลายรูปแบบ เป็นเทคโนโลยีที่
ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานกันระหว่าง
ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงไว้ด้วยกัน ตลอดจนการน าเอาระบบโต้ตอบกับ
ผู้ใช้มาผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว 
  ส่วนประกอบของชุดบทเรียนมัลติมีเดีย
เพ่ือการสอน  
  ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หรือชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสอน
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 
2543) 
  1. บทน าเรื่อง (Title) 
  2. ค าช้ีแจงบทเรียน (Instruction) 
  3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
  4. รายการให้เลือก (Main Menu) 
  5. แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pretest) 
  6. เนื้อหาบทเรียน (Information) 
  7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Posttest) 
  8. บ ท ส รุ ป แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ง า น  
(Summary and Application) 
 

  การหาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บทเรียน 
  1. ท าการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย 
จ านวน 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้บทเรียนแล้ว
ผู้ วิ จั ยสั ง เ กตพฤติ ก ร รม  สั มภาษณ์ ผู้ เ รี ยนถึ ง 
ความคิดเห็นต่อบทเรียน หากมีจุดบกพร่องใน
บทเรียนก็ปรับปรุง แก้ไข จากการทดลองครั้งนี้ 
พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้
เนื้อหา เรื่อง หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
เบื้องต้นด้วยบทเรียนในรูปแบบมัลติมีเดีย ในอีก 
ส่วนหนึ่งก็ได้พบข้อบกพร่องของบทเรียนที่จะต้อง
ปรับปรุง คือ เสียงบรรยายที่ ใ ช้ประกอบในสื่อ 
การเรียนรู้เพิ่มเติมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ค่อนข้าง
เบา และจุดบกพร่องอีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนไม่
เลือกดูวีดิทัศน์ซึ่ งเป็นสื่อชนิดหนึ่งของบทเรียน 
เนื่องจากนักเรียนไม่รอให้วีดิทัศน์โหลดไฟล์จนครบ
เสียก่อน ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขโดยการเปลี่ยนรูปแบบของ
การน าเสนอไฟล์วิดีโอจากรูปแบบ ฝัง (embed) ไฟล์
วิดี โอ เป็นรูปแบบ  ทยอยโหลด (progeessive 
download) ไฟล์วีดิโอ ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ 
  2. ท าการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มขนาด
กลาง จ านวน 8 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ ใช้
บทเรียนที่ปรับปรุงแล้ว ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม 
สัมภาษณ์ผู้เรียนถึงความคิดเห็นต่อบทเรียน หากมี
จุดบกพร่องในบทเรียนก็ปรับปรุง แก้ไข จากการ
ทดลองในครั้งท่ี 2 นี้ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า 
อยากให้ในบทเรียนมีเทคนิค หรือวิธีการในการจดจ า
ให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้ เสริมเทคนิคในการ
จดจ าในบทเรียนมัลติมี เดียนี้  ก่อนที่จะน าไปหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน 
  3. ท าการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มขนาด
ใหญ่ จ านวน 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้
บทเรียนที่ปรับปรุ งแล้ ว จากนั้นให้นักเรียนท า
แบบทดสอบ เพื่ อน าคะแนนมาวิ เคราะห์หา
ประสิทธิภาพของบทเรียน ปรากฏว่านักเรียน ทั้ง 20 
คน  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนท้ังกลุ่มเท่ากับ 
36.6 คิดเป็นร้อยละ 91.5 นักเรียนทั้งกลุ่ม จ านวน 
20 คน ท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์วัตถุประสงค์ทุก
วัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า บทเรียน
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มัลติมี เดียนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90  
  เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม แ น ว คิ ด เ ก ณ ฑ์
ประสิทธิภาพ 90/90 เป็นการบอกค่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนส า เร็จรูป หรือบทเรียนโปรแกรม 
(Programmed Materials หรือ Programmed 
Textbook หรือProgrammed Lesson) ซึ่งเป็นสื่อ
ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง
เป็นส าคัญ หลักจิตวิทยาส าคัญที่ เป็นฐานคิด 
ความเชื่อของสื่อชนิดนี้คือทฤษฎีการเรียนแบบรอบรู้ 
(Mastery Learning) ซึ่งมีความเช่ือว่าผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ หากจัดเวลาเพียงพอจัดวิธีการ
เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนก็สามารถท่ีจะท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ 
(Bloom. 1981) 
  การก าหนดวิธีการหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 มีความหมายต่างๆ กันไป
ตามผู้ที่ตีความ แต่หากพิจารณาตามหลักการ 
และแนวคิดของบลูม (Bloom, 1981) ที่พัฒนา 
แนวทางการจัดการเรียนเพื่อรอบรู้ ประกอบกับ
แนวคิดของรองศาสตราจารย์  ดร .เปรื่อง กุมุท 
(2519) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 ไว้ดังนี้ “เราขอให้ 90 ตัวแรก เป็นคะแนน
เฉลี่ยของทั้งกลุ่มซึ่งหมายถึงนักเรียนทุกคน เมื่อสอน
ครั้งหลังเสร็จให้คะแนนเสร็จ น าคะแนนหาค่าร้อยละ
ให้หมดทุกคะแนน แล้วหาค่าร้อยละเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม 
ถ้าบทเรียนโปรแกรมถึงเกณฑ์ ค่าร้อยละเฉลี่ยของ
กลุ่มจะต้องเป็น 90 หรือสูงกว่า” “90 ตัวที่สอง 
แทนคุณสมบัติที่ว่า ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด 
ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายแต่ละข้อ และ 
ทุกข้อของบทเรียนโปรแกรมนั้น สมมติว่าบทเรียนทั้ง
บท วัดทุกจุดมุ่งหมายด้วยข้อสอบจ านวน 10 ข้อ 
และเราทดสอบนักเรียน 100 คน ด้วยข้อสอบนี้ เรา
จะไม่ยอมให้นักเรียนท าข้อไหนผิดเลย ได้ 90 คน 
หรือมากกว่าที่ท าผิดบางข้อขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
จะต้องมีการแก้ไขข้อนั้น ๆ เสียใหม่ แล้วท าการ
ทดสอบบทเรียนอีก” (เปรื่อง กุมุท, 2519) 
  จากความเห็นข้างต้น หากน ามาผนวกกับ
องค์ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผลที่ว่ า  
 

การสร้างข้อสอบที่ดี จะต้องมีข้อสอบที่เป็นตัวแทน
ในการวัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ครบถ้วน
และในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นมีข้อสอบ
มากกว่าหนึ่งข้อ เป็นตัวช้ีวัดว่าผู้เรียนมีความรู้ตรง
ตามเกณฑ์ของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ 
ดังนั้น การก าหนดนิยามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ที่
ชัดเจนจะเป็นดังนี้ 90 ตัวแรก หมายถึงร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งกลุ่มที่ได้จากการวัดด้วย
แบบทดสอบวัดความรอบรู้หลังจากเรียนจาก
บทเรียนที่สร้ างขึ้นจบลง 90 ตัวหลัง หมายถึง  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบ 
(วัดความรอบรู้หลังการเรียนจากบทเรียนที่สร้างขึ้น
จบลง) โดยสามารถท าแบบทดสอบได้ผ่านตามเกณฑ์
วัตถุประสงค์ ทุกวัตถุประสงค์ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์ 
อัลกุรอานเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี สูงกว่าคะแนน
สอบก่อนเรียน 

วิธดี าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี ในปีการศึกษา 
2554 จ านวน 122 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้มาด้วยวิธีการเลือก 
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยเลือกจาก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  
จ.นนทบุรี  ในปีการศึกษา 2554 ซึ่ งศึกษาอยู่ ใน
ระดับช้ันเรียนศาสนาอิสลาม ระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีท่ี 1 (อก. 1) จ านวน 30 คน  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่าน
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการอ่าน 
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย  
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ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
วิธีการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่าน 
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน 
  2. เริ่มท าการทดลองโดยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกผลคะแนนของ
นักเรียน 
  3. นัก เรี ยนท าการ เรียนด้ วยบทเ รียน
มัลติมีเดีย ตามล าดับเนื้อหาภายในระยะเวลา 3 วัน 
  4. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วบันทึกผลคะแนน 
  5. เมื่อกระบวนการทดลองเสร็จสิ้นลง 
ผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นผลของ
การศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลจากการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่านพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น โดยผู้เช่ียวชาญด้านละ  
3 ท่าน (รายนามผู้เช่ียวชาญจะกล่าวไว้ในผนวก ก) 
ปรากฏว่า ด้านเนื้อหา และการน าเสนอ จัดอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ด้านเทคนิคและ
การผลิตสื่อ จัดอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 แสดงให้เห็นว่า บทเรียนมัลติมีเดียนี้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดีมาก 
  2. พบว่าบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการ
อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่  91.5/100 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard)  
  3. ผลการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อง หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเบื้องต้น
พบว่า มีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อน 
การเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุด
บทเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนด้วยชุดบทเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 

ก่อนการเรียนด้วยชุดบทเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่านพระมหาคัมภีร์  
อัลกุรอานเบื้องต้น ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนี้ เป็นสื่อช่วย
สอนหรือสื่อประกอบการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ในรายวิชานี้ได้ดีมาก
ยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงควรใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควร
ให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของรายวิชานี้ก่อน 
โดยให้ผู้สอนอธิบายภาพรวมทั้งหมดของรายวิชานี้ 
      1.2 การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียจะต้อง
ค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย 
เพราะหากคอมพิวเตอร์มีปัญหา หรือใช้งานได้ไม่
สมบรูณ์ จะท าให้ผู้เรียนกังวลกับการแก้ไขปัญหา ท า
ให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเริ่ม 
การเรียนการสอนทุกครั้ง 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ในการพัฒนาหรือสร้างสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชานี้ ผู้ที่พัฒนาหรือสร้างสื่อ ควรจะ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของรายวิชา
นี้  ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่ อ ให้มี 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชานี้ 
     2.2 ในบทเรียนมัลติมีเดียที่มีการถ่ายท า
วีดิทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ควรใช้
วิทยากรหลายๆ ท่าน เพื่อที่จะได้มีวิธีการถ่ายทอดที่
หลากหลายรูปแบบ 
     2.3 ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหายาว 
หรือซับซ้อน ควรมีการจัดท าเนื้อหาให้มีความกระชับ 
แบ่งเนื้อหาแบบเรียนออกเป็นตอนๆ และสร้าง
บทเรียนมัลติมีเดียแยกตามเนื้อหาที่แบ่งตอนแล้ว 
เช่น บทเรียนเรื่องเกณฑ์การอ่านนูนตายและตันวีน   
แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน ดั งนั้นจึงควรจัดท าชุด
บทเรียน แยกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
     ตอนที่ 1 ชุดบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
กฎการอ่านฮู่กมอัลอิซฮาร 
     ตอนที่ 2 ชุดบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
กฎการอ่านฮู่กมอัลอิดฆอม 
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       ตอนที่ 3 ชุดบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง
กฎการอ่านฮู่กมอัลอิคฟาอฺ 
       ตอนที่ 4 ชุดบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง
กฎการอ่านฮู่กมอัลอิกลาบ 
      2.4 ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บทเรียนทั้งในด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 
รวมทั้งด้านการออกแบบ เพื่อให้ได้ชุดบทเรียนที่ตรง
กับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ 
      2.5 ควรสนับสนุนให้มีการวิจัย และ
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรายวิชานี้ ให้กว้างขวาง
ขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาส าหรับผู้ที่
เรียนรายวิชานี้ในระดับต่างๆ 
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เร่ือง การใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer 
ส าหรับพนักงานบริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 

The Development of A Web-based Training on Using Openoffice.org 
Writer Program for Watana Phanit Printing & Publishing Co.,Ltd. Staffs 

 
ทิพวัลย์  เดชะมาก1    

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ ของการวิ จั ยครั้ งนี้ เพื่ อ  
1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้
โปรแกรม OpenOffice.org Writer 2) หาค่าดัชนี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ ฝึ ก อบ ร ม              
3) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรม
และคะแนนทดสอบหลั งการฝึ กอบรม  และ  
4) สอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อการใช้
บทเรียนบนเว็บฝึกอบรมดังกล่าว 
  ประชากร ได้แก่  พนักงานของบริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด จ านวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียน 
บนเว็ บฝึ กอบรม 2) แบบทดสอบ และ  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ z-test 
   ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.23/81.39 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บฝึกอบรมเท่ากับ 
0.69 3) คะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมบนเว็บสูง
กว่ าคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมอย่ างมี
นัยส าคัญอยู่ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  และ 4) พนักงานมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
บ น เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
OpenOffice.org Writer อยู่ในระดับมาก 

Abstract 
  The purposes of this research were: 
1) to develop a lesson for web-based 
training on using OpenOffice.org Writer 
Program; 2) to analyze  the effectiveness of  
web-based training;  3) to compare the  
 

staffs’ pretest scores and the posttest 
scores using web-based training; and 4) to 
study the staffs’ satisfaction toward web-
based training. 
  The samples were 35 Watana 
Phanit Printing & publishing Co.,Ltd. staffs. 
The research instruments consisted of 1) 
web-based training, 2) test items, and 3)a set 
of questionnaires on staffs’ satisfaction 
toward the web-based training. The statistics 
used were mean, standard deviation and z-
test 
  The results showed that 1) the 
efficiency of web-based training on using 
OpenOffice.org Writer program was at 
84.27/81.25, according to the 80/80 criterion 
2) the effectiveness index of the web-based 
training was 0.69 3) the posttest scores were 
significantly higher than the pretest scores at 
0.05 statistical levels, 4) the staffs’ 
satisfaction toward web-based training on 
using OpenOffice.org was at the high level. 

บทน า 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดมี
นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงถึงวิถีความเป็นอยู่ของสังคมของเรา
มากขึ้น ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จึงต้องเกี่ยวพัน
กับเทคโนโลยีแทบทุกกิจกรรมเพื่อช่วยให้การท างาน
คล่องตัว รวดเร็ว และได้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 การพัฒนาเทคโนโลยีดั งกล่ าว จนกลายเป็น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ใน 
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การจัดการศึกษา Gates (1995, อ้างถึงใน ธานินทร์  
คงศิลา, 2548) ได้กล่าวว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนว่าเป็นประสบการณ์ส าคัญ
ที่สุดทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ก็คือการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ที่สุดในโลกโดยมี
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพธรรมดาระหว่างกลุ่ม
นักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับครูอาจารย์ ด้วย
วิธีการสร้างสรรค์แบบร่วมมือกัน ท าให้การเรียนรู้
มิได้จ ากัดอยู่แต่ ในห้องเรียนหรือเพียงแต่อยู่ ใน 
ความดูแลของครูผู้สอนเท่านั้น และการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ 
(2545) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ไว้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดสังคมยุคสารสนเทศท่ีมีสรรพสิ่ง
มากมายให้เรียนรู้ได้ไม่รู้จักหมดสิ้น การเช่ือมโยง
ข้ อ มู ล แล ะส า ร สน เทศด้ ว ย ร ะ บบ เค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ อินเทอร์เน็ต ที่
สร้างการเรียนรู้ให้เกิดได้อย่างกว้างขวางและกระจาย
ไปทุกระดับ ทั้ งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เว็บมีบทบาทส าคัญในการท าให้การศึกษา
และการเรียนรู้ เป็นระบบเปิดและกระจายจาก
ศูนย์กลาง สร้างมิติใหม่ของการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้แสวงหาสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้และติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
รวดเร็วเรียนรู้การเลือกบริโภคข้อมูล สังคมยุ ค
สารสนเทศจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Information Technology) จัดเป็น
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ถนอมพร 
ตันพิพัฒน์ (2539) อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อสังคม เพราะเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก 
และใช้มาตรฐานเดียวกันในการรับส่งข้อมูลก่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วและสามารถรับส่งข้อมูลได้ใน
รูปแบบต่างๆ ความสามารถดังกล่าวจึงก่อให้เกิด 
การเช่ือมโยงของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองและการศึกษา ดังที่ กิดานันท์ 
มลิทอง (2542) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญ
กับวิถีชีวิตของคนเป็นอย่างมาก ต่างก็ได้รับประโยชน์
จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งสิ้น จึงสามารถน ามาใช้ให้
เ กิ ดประโยชน์ กับการศึ กษาได้หลายรูปแบบ  

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม (Web-based 
Training) ก็เป็นการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยใช้
เว็บเป็นสื่อกลางผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ ได้ทุกที่  
ทุกเวลา อย่างไม่มีขีดจ ากัด สามารถตอบสนอง 
การเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความสะดวกสบายอย่างมากในการอบรม ไม่
ท า ให้ เ กิ ดความ เบื่ อหน่ าย  และยั งลดปัญหา 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ นอกจากน้ียังสามารถ
ใช้สอนเสริมหรือทบทวนความรู้ เพิ่มเติมจากการ
ฝึกอบรมทั่วไปได้เป็นอย่างดี มีการวัดผลประเมินผล
การฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ โดยใช้พื้นฐาน 
การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บมาจัดเก็บไว้  เป็นการ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้วยตนเอง ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลางาน
ได้ ในอีกด้านหนึ่ง ผู้สอนยังสามารถสร้างหลักสูตร
การอบรมใหม่เพิ่มขึ้น หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในการฝึกอบรม เพิ่มเติมแบบฝึกหัด หรือ
แบบทดสอบได้ทุกช่วงเวลาที่มีโอกาสอีกด้วย (วาสนา  
สังข์พุ่ม, 2550) 
  ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช จ ากัด ได้น าโปรแกรม OpenOffice.org 
Writer มาใช้ในการท างานเอกสารแทนโปรแกรม 
Microsoft Word (บันทึกข้อความเลขที่ วพ042/ 
2552 ของส่ วนงานสนับสนุ น เทค โน โลยี และ
สารสนเทศ, 2552) ซึง่เป็นโปรแกรมประมวลผลค าที่
ใช้ในการสร้างงานสิ่งพิมพ์เหมือนกัน มาใช้ในการ
ท างานประจ าวันแล้วพนักงานก็เกิดปัญหาการใช้งาน
โปรแกรมดังกล่าว เนื่องจากเครื่องมือต่างๆ ในการใช้
งานแตกต่างไปจากเดิมที่ เคยใช้อยู่ เป็นประจ า
อย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word  อาทิเช่น  
การตั้งค่าหน้ากระดาษ, การจัดรูปแบบเอกสาร,  
การใส่เลขหน้าให้แก่เอกสาร และการสั่งพิมพ์เอกสาร 
เป็นต้น  
  จากสถิติการขอใช้บริการ เรื่อง สอบถาม 
การใช้งานโปรแกรมของส่วนงานสนับสนุนเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ในบริษัทปรากฏว่าใน 1 สัปดาห์มี
การขอใช้บริการดังกล่าวมากกว่า 30 ครั้ง (ส่วนงาน
สนับสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2553) และจาก
การส ารวจความต้องการจัดอบรมของส่วนงาน
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ฝึกอบรมและพัฒนาสื่อจัดท าขึ้นในเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2553 ปรากฏว่าจ านวนพนักงานที่ต้องการให้มี
การจัดอบรมคิดเป็น 70% ต้องการอ่านคู่มือการใช้
ด้วยตนเอง 20% และต้องการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 10% ของจ านวนผู้ ใ ช้โปรแกรมทั้งหมด 
( บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม เ ล ข ที่  02030200-T008/53  
ของส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อ, 2553) โดย
พนักงานกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยพนักงานส่วนหนึ่งที่
เคยเข้ารับการฝึกอบรมในแบบปกติ  ซึ่งมีวิทยากร
บรรยายมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม
ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  และอีกส่วนหน่ึง
เป็นพนักงานใหม่ที่หมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา 
อีกทั้งการจัดอบรมในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง มีการจัดอบรมหลายรอบ เนื่องจากพนักงานแต่
ละส่วนงานมีความเร่งด่วนของงานในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน  นอกจากน้ีการจัดอบรมแบบปกติในเนื้อ
เรื่องเดิมซ้ าๆ กันหลายครั้ง จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทมากนัก อาจท าให้บริษัทต้องสูญเสียเวลาใน
การปฏิบัติ งานของพนักงานไปและอาจท า ให้
พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายได้  ส่วนงานฝึกอบรม
และพัฒนาสื่อจึงได้ท าการส ารวจอีกครั้งในช่วงเดือน 
มกราคม 2554 ผลปรากฏว่ามีพนักงานที่ต้องการให้
มีการจัดอบรมบนเว็บมากถึง 75% และต้องการให้มี
การฝึกอบรมแบบปกติเพียง 25% เท่านั้น (บันทึก
ข้อความเลขที่ 02030200-T008/54 ของส่วนงาน
ฝึกอบรมและพัฒนาสื่อ, 2554) เนื่องจากพนักงานให้
เหตุผลว่าเป็นช่วงที่มีงานเร่งด่วน   
  จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ปัญหาการฝึกอบรมพนักงาน ผู้วิจัยท าการพัฒนา
บทเรี ยนบนเว็ บฝึ กอบรม  เ รื่ อ ง ใ ช้ โปรแกรม 
OpenOffice.org Writer ขึ้น เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรม 
OpenOffice.org Writer นอกจากนี้ยังจะใช้เป็น
แนวทางในการฝึกอบรมบนเว็บที่มีประสิทธิภาพใน
หลักสูตรต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 
  1. พัฒนาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เรื่อง
การใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer ส าหรับ

พนักงานบริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
  2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน 
บ น เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
OpenOffice.org Writer ส าหรับพนักงานบริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
  3. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน 
การฝึกอบรมและคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรม
โดยการใช้บทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้
โปรแกรม OpenOffice.org Writer ส าหรับพนักงาน
บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 

4. สอบถามความพึงพอใจของพนักงาน
บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด ที่มีต่อการใช้
บทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม 
OpenOffice.org Writer ส าหรับพนักงานบริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด  

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi experimental research) ประเภท One-
Group-Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon, 
อ้างถึงใน ซาฟีนา หลักแหล่ง, 2552) ประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช จ ากัด ทีใ่ช้โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงานเป็น 
โปรแกรมชุด OpenOffice.org มีจ านวน 5 ส่วนงาน 
จ านวน 35 คน 
  เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัยคือ บทเรียน 
บ น เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
OpenOffice.org Writer ที่ด าเนินการสร้างโดยใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 5 ส าหรับบันทึก 
การท างานของหน้าจอและใช้ในการสาธิตการใช้งาน
โปรแกรม OpenOffice.org Writer และใช้
โปรแกรม Moodle ในการสร้างหน้าเว็บเพื่อการ
ฝึกอบรม รวมทั้งแบบทดสอบเรื่อง การใช้โปรแกรม 
OpenOffice.org Writer เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ใช้ในการ
ทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมี
แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการ
ใช้บทเรียนบนเว็บฝึกอบรมเครื่องมือวิจัยดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
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  การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ z-test ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย 
  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เรื่อง 
การใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer ส าหรับ
พนักงานบริษัทส าน าพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด ผู้วิจัย
ได้เสนอผลการวิจัยดังนี้ 
  1. การหาคุณภาพของบทเรียนบนเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม OpenOffice.org 
Writer ส าหรับพนักงานบริษัทส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช จ ากัดโดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านได้ประเมินเว็บ
ฝึกอบรม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.75) 
  2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
บ น เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
OpenOffice.org Writer ส าหรับพนักงานบริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด มีค่าเท่ากับ 0.69  
  3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่ อนกา รฝึ กอบรมแล ะคะแนนทดสอบหลั ง 
การฝึกอบรมบนเว็บ  เรื่ อ ง  การ ใ ช้ โปรแกรม 
OpenOffice.org Writer คะแนนทดสอบหลัง 
การฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  4. พนักงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 4.17) ต่อการ
ฝึกอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
OpenOffice.org Writer 

ข้อวิจารณ์งานวิจัย 
  จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
บ น เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
OpenOffice.org Writer สามารถน ามาอภิปรายได้ 
ดังนี้  
  บทเรียนบนเว็บฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ทดลองได้ คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างฝึกอบรมคิด
เป็นร้อยละ 84.23 ส่วนคะแนนสอบหลังฝึกอบรมคิด
เป็นร้อยละ 81.39 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 เนื่องจากบทเรียนบนเว็บได้ผ่าน
ขั้นตอนการพัฒนาตามล าดับอย่างมีระบบ คือ ได้มี

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จนได้บทเรียน
บนเว็บที่มีคุณภาพในระดับดีมาก การออกแบบ
บทเรียนบนเว็บฝึกอบรม ผู้วิจัยเน้นให้มีปฏิสัมพันธ์
กับมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้  พร้อมแจ้งผล
คะแนนให้ทราบทันที มีการทดสอบก่อนและหลัง 
การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาอย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับสรรรัชต์  
ห่อไพศาล (2544) กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมมี
ลักษณะที่ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
เกิดขึ้นกับตัวผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเองโดยตรง 
สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้ตลอดเวลา 
  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บ
ฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม OpenOffice.org 
Writer ส าหรับพนักงานบริษัทส านักพิมพ์ 
วัฒนาพานิช จ ากัด มีค่าเท่ากับ 0.69 สูงกว่า 0.50 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก พนักงานที่
เข้ารับการฝึกอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บแล้วเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรมมากขึ้น 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ระดับความรู้ความเข้าใจ
หลังจากฝึกอบรมใกล้เคียงกัน เพราะบทเรียนบนเว็บ
ฝึกอบรมมีการออกแบบให้เข้าใจง่าย มีล าดับเนื้อหา
ที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน 
  คะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนการฝึกอบรมบนเว็บ เนื่องจาก 
เนื้อหาที่น าเสนอในการฝึกอบรมได้อธิบายวิธีการใช้
โปรแกรม OpenOffice.org Writer ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการท างานใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ได้ออกแบบโดยการ
สร้างแรงจูงใจ ใช้ภาพเหมือนจริง ภาพเคลื่อนไหว สี 
และเสียงบรรยาย เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติจริง เพื่อเร้าความสนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
สังเกตได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนสอบ
ก่อนการฝึกอบรม คือ 7.61 ซึ่งมากกว่า ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบหลังการฝึกอบรม คือ  
3.35 เป็นเพราะก่อนการฝึกอบรม พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจไม่เท่ากัน คะแนนต่ าสุดกับคะแนนสูงสุด
มีความแตกต่างกันมาก แต่เมื่อท าการฝึกอบรมด้วย
บทเรียนบนเว็บแล้วจะเห็นกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลดลง แสดงว่าหลังจากฝึกอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บ
แล้วพนักงานมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น คะแนนต่ าสุดกับ
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คะแนนสู งสุ ดอยู่ ในระดับใกล้ เคีย งกัน ดั งนั้ น  
การอบรมด้ วยบทเรี ยนบนเว็บฝึ กอบรมมีผล 
ท าให้ระดับความรู้ความเข้าในการใช้โปรแกรม
OpenOffice.org Writer ของพนักงานมีความ
ใกล้เคียงกัน 
  นอกจากนี้ความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ต่อการฝึกอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เรื่อง 
การใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer พบว่า 
พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจัยได้
พัฒนาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม โดยมีการล าดับ
เนื้อหาจากง่ายไปหายากมีการอธิบายการใช้งาน และ
มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน 
และการออกแบบบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม ผู้วิจัยได้
น าหลักการของมัลติมีเดีย ซึ่งมีทั้งข้อความ รูปภาพ 
กราฟิก เสียงบรรยายและภาพเคลื่อนไหว ท าให้เกิด
แรงจู ง ใจ ให้ แก่ ผู้ เ ข้ า รับการฝึกอบรม ให้ เ กิ ด 
ความสนใจ อยากเรียนรู้ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ ก็ช่วยให้
การท างาน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี ้
  1. จากผลการประเมินบทเรียนบนเว็บ
ฝึกอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้
เห็นว่าพนักงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรมด้วยบทเรียนบน
เว็บ ท าให้พนักงานมีคะแนนแบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมที่สูง ผู้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุน
ก า รฝึ ก อบ รม ด้ ว ย บท เ รี ย นบ น เ ว็ บ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใ ช้โปรแกรมส าเร็ จรูปใน
ส านักงานมากยิ่งข้ึน  
  2. ในเว็บฝึกอบรมควรมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม เช่น การมี
เว็บบอร์ด บล็อกต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และลดช่องว่างระหว่างระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
  3. แบบทดสอบในเว็บฝึกอบรมควรมี
หลากหลายวิธีการ เช่น ให้มีข้อสอบแบบอัตนัย            
เพื่อเป็นการกระตุ้นและท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถแสดงความรู้ จากการเข้าฝึกอบรมได้ 
อย่างเต็มที ่
 
 

   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
ฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ เพื่อจะได้น าไปใช้ในการ
ท างานในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูป
ที่ใช้ในส านักงาน เช่น OpenOffice.org Calc และ 
OpenOffice.org Impress เป็นต้น 
  2. ควรมีการวิจัยติดตามผลของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมผ่านไปแล้ว 
  3. ควรวิจัยเปรียบเทียบการฝึกอบรมด้วย
บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม กั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม                
ด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ 
  4. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค
ในกา ร ใ ช้ ง านของบทเ รี ย นบน เ ว็ บฝึ ก อบรม               
ทั้งด้านเครือข่ายและด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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การพัฒนาวีดิทัศน์ เร่ือง สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนออทิสติก 
Development of the Video Program on Environment  

for Help Autistic Students 
 

ศักดิ์มงคล  ม่วงคราม1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
วีดิทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนออทิสติก
ช้ั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนจากการใช้วีดิทัศน์กับคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนของนักเรียนออทิสติกช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 3) วิเคราะห์ค่าดัชนี
ประสิทธิผล 
  กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนออทิสติกช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 8 คน   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ วีดิทัศน์ เรื่อง
สิ่งแวดล้อม แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน์และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) วีดิทัศน์ เรื่อง
สิ่ ง แวดล้ อม  มี คุณภาพอ ยู่ ใ น ระดั บดี  แล ะมี
ประสิทธิภาพ 85.42/82.20  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
วีดิทัศน์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ .50 

Abstract 
  The purposes of this research were 
1) to develop the video program on  
environment for Hyper Autistic students to  
 

meet the quality and the efficiency criteria   
2) to compare the achievement  test  mean 
score with the pre-test mean score after 
learning through the video program on 
environment video developed by the 
researcher and  3) to identify the effectiveness 
Index. 
  Eight  Pratomsuksa I Autistic students 
Kasetsart University Laboratory school in the 
second semester of the academic year 2011 
were assigned into the subjects. The research 
instruments comprised of the video program 
on environment, the quality evaluation form 
and the achievement  test. 
 The results of this research showed 
that 1) the quality of the video program on 
environment was at the good level and the 
efficiency was 85.42/82.20, 2) the achievement  
test mean  score was significantly  higher than 
the pre-test mean score at .05 level and   
3) the effectiveness  Index  of   the  video 
program was .50 which indicated an 
acceptable level. 

บทน า 
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร(information and communications 
technology) หรือเรียกย่อว่า ICT ได้เข้ามามี 
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บทบาทในชีวิ ตประจ าวันของคนจ านวนมาก 
อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมในทุกด้าน ในด้าน
การศึกษาก็เป็นด้านหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  โดยเฉพาะ
ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสืบค้นเอกสาร 
ต ารา งานวิจัย คู่มือครู เอกสารประกอบการเรียน 
การ เรี ยนการสอนทางไกล  การประ ชุมและ 
การฝึกอบรมทางไกล เป็นต้น ท าให้ครูอาจารย์ 
นักเรียนและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สามารถค้นคว้าหาความรู้ที่มีอยู่มากมายได้สะดวก
รวดเร็ว (เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ , 2545)                   
  จากการเข้ามามีบทบาทอย่างสูงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ท าให้การติดต่อสื่อสาร 
การแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและประสบการณ์ 
ผ่านสื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเกือบ 
ทั่ วทุกพื้ นที่ทั้ ง ในด้ านธุ รกิ จอุตสาหกรรมและ
การศึกษา โดยที่ รัฐบาลตระหนักว่า ไอซีที เป็น
เครื่องมือส าคัญในการก้าวสู่ยุคข่าวสารข้อมูล การใช้
ไอซีทีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สนองต่อคุณภาพชีวิต
โดยตรง เทคโนโลยีการเรียนรู้จะช่วยปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดย
มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ การประกันโอกาสของผู้เรียนในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเช่ือมโยงสังคมไทย
เข้ากับเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (กิดานันท์  
มลิทอง, 2548) 
 การน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาใช้ในการศึกษาท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายในการ
เรียนรู้มากขึ้น ทั้ งยัง เป็นการช่วยเหลือเด็กที่มี 
ความผิดปกติในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน
การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้มาใช้กับเด็กที่มี
ความผิดปกติหรือมีปัญหาในการเรี ยนรู้ ยั ง ไม่
แพร่หลายเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเด็กออทิสติก ซึ่งมี

ข้อจ ากัด ในการเรี ยนรู้ ด้ านภาษาและการสื่ อ
ความหมาย ทักษะการสังเกต การจับคู่ การจัดล าดับ 
การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส จินตนาการ ด้านสังคม
และอารมณ์ ด้านพฤติกรรมและอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อ 
การเรี ยนรู้ เ ชิงวิชาการ ในวิชาต่ างๆ เ ช่น วิชา
วิทยาศาสตร์หน่วยสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยการเรียนที่
มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนและผู้เรียนจ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์เดิมอยู่มากพอควรจึงจะสามารถท า
ความ เข้ า ใจกับ เนื้ อหาได้ อย่ า งลึ กซึ้ ง  อาจท า 
ความเข้าใจได้ช้าส าหรับเด็กออทิสติก ครูผู้สอนจึง
ควรหาวิ ธี การสอนที่ หลากหลาย เพื่ อกระตุ้ น 
ความสนใจและพัฒนาความรู้ของเด็กออทิสติกควบคู่
กันไปด้วย  
  การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนเด็กออทิสติกนั้นจะเป็นการ
ท าให้ได้เห็นกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจนขึ้น เพราะเด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้จาก
การมองเห็นได้ดี จึงเกิดการเรียนรู้อย่างมีระบบ และ
ควรมีการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
แผนการจัดการศึกษารายบุคคล เพื่อเน้นย้ าให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการนี้ผู้วิจัยได้
พิจารณาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แล้วพบว่าสื่อ 
การสอนประเภทวีดิทัศน์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เหมาะสม
จะน าไปสอนเด็กออทิสติก เนื่องจากสามารถให้
ความรู้ได้ตั้งแต่ระดับง่ายๆ ไปจนถึงขั้นสูง ทั้งยังเป็น
การเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual) ซึ่งตรงกับหลักการ
ส อ น เ ด็ ก ออ ทิ ส ติ ก แ ล ะ ท า ใ ห้ ม อ ง เ ห็ น ภ า พ
ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว
ได้ดีขึ้นและมีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย และ
ยังกระตุ้นความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี ดังที่เดล 
(Dale. 1956 : 230) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เกิดจาก
การเห็นร้อยละ 80 การได้ยินร้อยละ 13 การสัมผัส
ร้อยละ 6 การได้กลิ่น ร้อยละ 3 และการรับรส  
ร้อยละ 3 จากข้อมูลดังกล่าวการใช้วีดิทัศน์ที่น าเสนอ
ทั้ งภาพและเสียงรวมกันถึ งร้ อยละ 88 ดั งนั้น 
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การเรียนด้วยวีดิทัศน์จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้สูง
มากกว่าปกติ 
  จากความส าคัญที่ กล่ าวมานั้น ผู้ วิ จั ย
เล็ ง เห็นว่ าการน า เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
การสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่จะในเด็กนักเรียนในกลุ่มต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น 
  ในปัจจุบันนี้โลกเราก าลังประสบกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ทั่วโลกก าลังให้
ความสนใจและพยายามเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้
โดยวิธีการต่างๆ ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค าจ ากัด
ความของค าว่าสิ่งแวดล้อมไว้ว่า สิ่งต่างๆ ท่ีมีลักษณะ
ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์  ซึ่ ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น และ
ในทางวิชาการสามารถจ าแนกสิ่งแวดล้อมตาม 
การเกิดได้ 2 ลักษณะคือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ (natural environment) สิ่งแวดล้อม
ประเภทนี้ ย่อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว
มนุษย์และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นย่อมมีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไป ที่กล่าวกันว่าเป็นความหลากหลายใน
ธรรมชาติ บางชนิดใช้เวลาในการเกิดยาวนานมาก 
บางชนิดใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการเกิดสิ่งแวดล้อม
ชนิดหนึ่งๆ ย่อมมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมชนิด
อื่นๆ ถ้ามีการท าลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งย่อมมีผลถึง
สิ่ งแวดล้อมอื่น  สิ่ งแวดล้อมที่ เ กิดขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ โดย
พิจารณาจากการมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อมที่มี
ชีวิต (biotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใช้
ระยะเวลาสั้นๆ ในการเกิดเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
เพิ่มจ านวนขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ แต่เป็นสิ่งแวดล้อม
ที่สูญสิ้นไปได้ หากมนุษย์เราท าให้ธรรมชาติเสีย
สมดุล ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้าสัตว์น้ า เป็นต้น 
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต (abiotic environment) เป็น
สิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา บางชนิดใช้
ระยะเวลาในการเกิดยาวนานมาก นานจนมนุษย์ไม่

สามารถรอใช้ประโยชน์ได้ และสามารถสูญสิ้นไปได้ 
หากมนุษย์ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ได้แก่ แร่ ธาตุ  
แร่เช้ือเพลิง บางชนิดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏให้
มนุษย์ ได้ เห็น ได้รู้ สึก ได้สัมผัส อย่างมากมาย
เหลือเฟือ ไม่มีวันสูญสิ้นไปจากโลก ได้แก่ ดิน หิน น้ า 
อากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียง เป็นต้น  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์
เพื่อที่จะน ามาช่วยในการสอนนักเรียนออทิสติกใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพิ่มขึ้นและสร้างทัศนคติที่ดี
รวมถึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ส าหรับนักเรียนออทิสติก ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด                     
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนจากการใช้วีดิทัศน์กับคะแนนก่อนเรียนของ
นัก เรี ยนออทิสติก ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  3. เพื่อศึกษาและหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ความหมายของวีดิทัศน์ 
 ประทิน คล้ายนาค (2541) กล่าวว่า ค าว่า 
“วีดิทัศน์” (Video) ตามความหมายทางเทคนิค จะ
หมายถึง การส่งผ่านสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของภาพ
และเสียง จากกล้องหรือจากเครื่องบันทึกเทป 
วีดิทัศน์ที่เรียกว่า เครื่อง VTR ไปยังจอโทรทัศน์หรือ
มอนิเตอร์ โดยไม่จ าเป็นต้องแพร่ภาพออกอากาศ  
อ ย่ า ง ง่ า ย ที่ สุ ด  วี ดิ ทั ศ น์ ก็ คื อ ก า ร ใ ช้ ก ล้ อ ง
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อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับเสียง 
แล้วส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกไปที่จอโทรทัศน์ แต่
ปัจจุบันวีดิทัศน์มีความหมายกว้างมาก จะรวมไปถึง
เครื่องมือและอุปกรณ์โทรทัศน์ที่ใช้กันตามบ้าน ตาม
สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งยังรวมไปถึงอุปกรณ์
ตามสถานีวิทยุโทรทัศน์อีกด้วย เช่น เทปวีดิทัศน์ 
(Video Tape) เครื่องบันทึกเทปวีดิทัศน์ กล้อง 
โทรทัศนแ์ละเครื่องตัดต่อ 
 กิดานันท์ มลิทอง (2543) กล่าวว่า 
ราชบัณฑิตยสถาน จะเรียกว่า วีดิทัศน์โดยแบ่งเป็น
วัสดุ คือ แถบวีดิทัศน์ และอุปกรณ์เครื่องเล่นวีดิทัศน์ 
แถบวีดิทัศน์เป็นวัสดุที่สามารถใช้บันทึกภาพและ
เสียงไว้ได้พร้อมกันในแถบเทป ในรูปแบบของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและสามารถลบแล้วบันทึกใหม่ได้ และ
แถบวีดิทัศน์ท าด้วยสารโพลีเอสเตอร์ 
  ความหมายของเด็กออทิสติก 
  ผดุง อารยะวิญญู (2533) ให้ความหมาย
เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่าง
รุนแรงในการสื่อความหมาย พฤติกรรม สังคมและ
เรียนรู้ ความบกพร่องมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก เด็กเหล่านี้
จะมีปัญหาในการใช้ความคิด สติปัญญา การรับรู้ ซึ่ง
เป็นผลให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ดี ขาดความเข้าใจ
ในวิชาที่เรียน มีปัญหาในการสื่อสารและการคบ
เพื่อน 
  เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2540) ให้ความหมายเด็ก
ออทิสติก  หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติและ 
ความล่าช้าทางพัฒนาการด้านสังคม ด้านการสื่อ
ความหมาย ภาษา และการมีจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุ
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกายภาพ เนื่องจากมี
หน้าท่ีของสมองบางส่วนท างานผิดปกติไป 
  การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน 
 การพัฒนาแนวคิดการประเมินด้วยวิธีนี้
เป็นแนวคิดที่ก าหนดขึ้นเพื่อการหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนและสื่อการสอนประเภทต่างๆ ยกเว้น
บทเรียนแบบโปรแกรม เนื่องจากมีวิธีทดสอบ
ประสิทธิภาพการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท า

ได้  โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้ เ รี ยน  
2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) 
และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยก าหนดค่า
ประสิทธิภาพเป็น E1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ   
E2 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
,2525)    
  ปัจจัยที่ได้น ามาพิจารณาเพื่อก าหนดเกณฑ์ 
มีดังนี ้
  1. ลักษณะของวิชา เช่น วิชาทฤษฎี วิชา
ประลองหรือวิชาปฏิบัติ ถ้าบทเรียน e-Learning 
พัฒนาขึ้นตามวิชาทฤษฎีล้วนๆ เกณฑ์ควรตั้งไว้ที่ 
90/90 หรือ 85/85 หากเป็นวิชาประลองหรือปฏิบัติ 
สามารถตั้งเกณฑ์ไว้ต่ ากว่านั้นได้ เช่น 85/85 หรือ 
80/80 หรื อ  75/75 ทั้ งนี้ เ นื่ อ ง จากวิ ช าปฏิ บั ติ 
สามารถยินยอมให้เกิดความผิดพลาดได้บ้างโดยไม่
เกิดความเสียหาย 
  2. ระดับของผู้เรียน ผู้เรียนในระดับเล็กๆ 
ควรก าหนดเกณฑ์ไว้สูง เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียน
ส าหรับผู้เรียนระดับผู้ใหญ่ 
  3. ระดับความยากง่ายของเนื้อหา ถ้า
เนื้อหาสลับซับซ้อนและยาก การก าหนดเกณฑ์สูงๆ 
จะท าได้ยากมาก จึงควรก าหนดเกณฑ์ไว้ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างสูง เ ช่น 85/85 ระดับ
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้
บทเรียน ที่มีประสิทธิภาพถึงระดับที่ผู้สร้างตั้งใจ 
หรือเรียกว่า มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ การก าหนด 
E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ผู้สร้างเป็นผู้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยปกติวิชาประเภทเนื้อหามัก
ก าหนดเป็น 80/80 ถึง 90/90 ส่วนวิชาประเภท
ทักษะจะก าหนดเป็น 75/75 แต่ไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ า 
เพราะตั้งไว้เท่าใดมักจะได้ผลเท่านั้น 
  ดัชนีประสิทธิผล 
 ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) 
หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักเรียน โดยการเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจาก
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการ
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ทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุด
กับคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน   
 เผชิญ กิจระการ(2546) ได้ให้ความหมาย
ของดัชนีประสิทธิผลไว้ว่า ดัชนีประสิทธิผล (The  
Effectiveness  Index  :  E.I.)  หมายถึง หลังจากที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยการวัด
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วน า
ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคนและผลรวมของ
คะแนนก่อนเรียนทุกคน  ไปแทนค่าในสูตรการหา
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ของ   
กูดแมน  เฟรทเชอร์ และชไนเดอร์   

สมมติฐานการวิจัย 
  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรียนออทิสติกหลังเรียนด้วยวีดิทัศน์สูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

การด าเนินการวิจัย 
  1. กลุ่มทดลอง 
     นักเรียนออทิสติกช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจ านวน 8 คน 
  2. เนื้อหาวิชา 
     เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
เป็นเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาคปลาย  โร ง เ รี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 เรื่ องที่  3 สิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วย 
      2.1 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา 
           - สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
      2.2 อันตรายจากสิ่งแวดล้อม 
      2.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3. ตัวจัดกระท า คือ การเรียนด้วยวีดีทัศน์
เรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

  4. ผลของการจัดกระท า คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยวีดีทัศน์เรื่องสิ่งแวดล้อมและค่า
ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนออทิสติก 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. วีดิทัศน์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพแล้ว 
  2. แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน์ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบ Quasi – 
Experimental Research มีลักษณะการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวกับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(One Group Pretest-Posttest Design) มีขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยดังนี ้
  1. สร้างวีดิทัศน์และแบบประเมินคุณภาพ
วีดิทัศน์  
  2. น าแบบประเมินคุณภาพและวีดิทัศน์ที่
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพได้ผล
คุณภาพอยู่ในระดับดี 
  3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
  4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม (IOC) จ านวน 19 ข้อไปทดลองกับ
นักเรียนออทิสติกที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ผ่ านการเรียน เรื่อง
สิ่งแวดล้อมมาแล้วจ านวน 10 คนเพื่อหาค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ข้อสอบที่
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจ านวน 15 ข้อ    
  5.  น าวีดิทัศน์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผู้ เ ช่ียวชาญไปทดลองกับนักเรียนออทิสติก
จ านวน 1 คน 3 คน และ 6 คน ตามล าดับเพื่อหาค่า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  E1,E2 ไ ด้ ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่ 
85.42/82.22  
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การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
จากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลครั้งนี ้
  2. ท าความคุ้นเคยและช้ีแจงวัตถุประสงค์
ให้กลุ่ มทดลองทราบ แล้ วให้ท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียนจ านวน 15 ข้อ โดยใช้เวลาคนละ 30 นาที 
โดยให้นักเรียกแยกท าครั้งละ 1 คน และมีผู้วิจัยอ่าน
แบบทดสอบให้ฟังทีละข้อและให้นักเรียนเลือกข้อที่
ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษค าตอบ ซึ่งแบบทดสอบที่
ใช้เป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แต่
จะสลับตัวเลือกและล าดับข้อให้แตกต่างกัน 
  3. ท าการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
โดยการน าวีดิทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมให้นักเรียน
ศึกษาในช่ัวโมงโฮมรูม เวลา 8.10-8.30 น. โดยใช้
เวลาประมาณ 15 นาทีต่อ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการ
ทดลองทั้งสิ้น 3 ครั้ง  
  4. หลักจากเรียนด้วยวีดิทัศน์เสร็จสิ้นใน 
แต่ละครั้ งผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษาไป จ านวน 10 
ข้อ  
  5. หลังจากเรียนด้วยวีดิทัศน์ครบทั้ง 3 ครั้ง
แล้วให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน จ านวน 15 ข้อ โดยใช้เวลาคนละ 30 
นาที โดยให้นักเรียกแยกท าครั้งละ 1 คน และมี
ผู้วิจัยอ่านแบบทดสอบให้ฟังทีละข้อและให้นักเรียน
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษค าตอบซึ่ ง
แบบทดสอบที่ใช้เป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียนแต่จะสลับตัวเลือกและล าดับข้อให้แตกต่างกัน 
  6. น า ผ ลกา รทดสอบทั้ ง ส อ งค รั้ ง ม า
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสรุปผล 
  7. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ประสิทธิผล 

สรุปผลการวิจัย 
   1. ผลการประเมินความคิดเห็นคุณภาพ 
วีดิทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนออทิสติก
ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน พบว่า 
ระดับคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ซึ่งอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก 
  2. ผลการประเมินความคิดเห็นคุณภาพวีดิ
ทัศน์ เรื่องสิ่ งแวดล้อมส าหรับนักเรียนออทิสติก
ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค จ านวน 3 คน พบว่า  
ระดับคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ซึ่งอยู่
ในระดับคุณภาพดี 
  3. คะแนนทดสอบประสิทธิภาพวีดิทัศน์  
เรื่องสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนออทิสติก ได้คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 85.42 (E1) และจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
82.20 (E2) โดยได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.42 
/82.20 ซึ่ งมีค่ าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนดไว้   
  4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่เรียนโดยใช้ วีดิทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนักเรียนออทิสติก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
  5. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วย 
วีดิทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนออทิสติก
ของนั ก เ รี ยนกลุ่ มทดลองจ านวน 8 คน  โดย
เปรียบเทียบจากคะแนนผลรวมก่อนเรียนและ
คะแน นผล สั ม ฤท ธิ์ ท า งก า ร เ รี ย น ไ ด้ ค่ า ดั ช นี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.50 คิดเป็นร้อยละ 50  

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
      1.1 ในการพัฒนาวีดิทัศน์ส าหรับ
นักเรียนออทิสติกควรใช้ค าอธิบายที่ เข้าใจง่าย 
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สื่อสารได้กระชับ ตรงประเด็นและไม่ใช้ค าพูด
ฟุ่มเฟือย เนื่องจากนักเรียนอาจไม่เข้าใจความหมาย
ของค าศัพท์บางค า และจะเป็นการท าให้เนื้อหาวกไป
วนมาท าให้ผู้เรียนเกิดอาการเบื่อหน่าย และอาจจะ
ท าให้นักเรียนท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้ช้าลง 
    1.2 การสร้างวีดิทัศน์ควรมีการวาง
แผนการท างานและล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อ
ความสะดวกในการถ่ายท าวีดิทัศน์  ควรมี การ
วางแผนอย่างชัดเจนว่าจะใช้ ข้อมูล ภาพ เสียง และ
เนื้อหา เช่นไรและเขียนลงเป็นสคริปเตรียมไว้ก่อน
เพื่อลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต/พัฒนา และ
ควรจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่าให้น้ีเป็นหมวดหมู่เพื่อให้
ง่ายต่อการน ามาใช้งาน 
    1.3 ควรศึกษาโปรแกรมในการตัดต่อ 
วีดิทัศน์ให้หลากหลายโปรแกรม เนื่องจากโปรแกรม
แต่ละตัวมีความสามารถและข้อจ ากัดในการท างาน
แตกต่างกัน ทั้งเอฟเฟกต์ภาพและเสียงรวมถึงวิธีการ
ท างานในแต่ละโปรแกรมก็แตกต่างกัน จึงควรศึกษา
และเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่เราผลิต
ขึ้นเพื่อให้วีดิทัศน์ท่ีพัฒนาออกมามีความสมบูรณ์มาก
ที่สุด 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรมีการน าสื่อวีดิทัศน์ที่จัดท าขึ้น
เผยแพร่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เพื่อเก็บ
รวบรวม วีดิทัศน์เรื่องต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเอื้อ
ต่อการเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาเนื้อหาเนื่องจาก
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้มีความเร็วสูงเพียงพอ ท าให้
สามารถเรียกดูวีดิทัศน์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและ
เว็บไซตต์่าง ๆ ที่สามารถเผยแพร่วีดิทัศน์ ก็มีมากขึ้น
อีกด้วย 
    2.2 ในปัจจุบันสื่อการสอนส าหรับ
นักเรียนออทิสติกโดยเฉพาะ ยังมีจ านวนน้อยอยู่มาก 
ควรมีการสร้างสื่อประเภทวีดีทัศน์หรือสื่อการเรียน
การสอนประเภทต่างๆ ส าหรับนักเรียนออทิสติกให้ 
 
 

มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
กลุ่มนี้ให้หลากหลายขึ้นและนักเรียนยังสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความสนใจของตนเอง 
    2.3 ควรสร้างวีดิทัศน์เรื่องอื่นๆ ให้
ครอบคลุมตามหลักสูตรวิชาและระดับช้ันต่างๆ 
เพื่อให้นักเรียนมีสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ 
เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาที่
นักเรียนไม่ถนัด  
    2.4 ควรศึกษาเกี่ยวกับความคงทนและ
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติกที่
ผ่านการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ในรายวิชาต่างๆ  
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสมัพันธ ์
เร่ือง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Development of Interactive Electronics Book 
on 10 National Health Rules for Mathayomsuksa 1 Students 

 
เบญจมาศ  พรมศิลา1 

 
บทคัดย่อ 
 กา ร วิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี จุ ด ป ร ะส งค์ เ พื่ อ  
1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
เรื่ อง สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วย
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์  เรื่ อง  
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และ 3) ศึกษา
พฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนหลังจากเรียนด้วย
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์  เรื่ อง  
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นัก เรี ยนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 30 คน  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย คือ 1) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ 2) แบบทดสอบก่อนและ 
หลังเรียน และ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมด้าน
สุขภาพของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และค่า
ร้อยละ 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 
ประการ มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 2) คะแนนทดสอบหลังเรียน โดยเรียนจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และ 3) นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพอยู่ใน
ระดับดีมากและปฏิบัติอย่างประจ า โดยนักเรียนได้มี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักสุขภาพบัญญัติ
แห่งชาติทั้ง 10 ประการ 

Abstract 
  The purposes of this research were: 
1) to develop the Interactive Electronics  
Book on 10 National Health Rules for 
Mathayomsuksa 1 Students 2) to compare 
the pre-test scores and post-test scores 
using the Interactive Electronics  Book  and 
3) to study the behavioral  health of  the 
students on 10 National Health. The sample 
was 30 Mathayomsuksa 1 Students at 
Nawaminthrachinuthit Bodindecha School in 
the second semester of the academic year 
2011 attained by random sampling from 
Mathayomsuksa 1 Students. The research 
instruments were: 1) Interactive Electronics 
Book on 10 National Health Rules 2) the 
pre-test and the post-test items and 3) the 
questionnaire on the behavioral health. The 
data was analyzed by using mean, standard 
deviation, t-test and percentage. 
The research results showed that: 1) the 
efficiency of the Interactive Electronics Book   
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developed met the standard criteria 90/90  
2) the post-test scores were significantly 
higher than the pre-test  scores at the level 
of  0.05 and 3) the students’ behavior on 
their health according tothe 10  National 
Health Rules were at the level of 
“excellent”. 

บทน า 
  การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ได้น าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการสอนแบบปกติ โดยผู้สอน
น าเอาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สื่อการเรียน 
การสอนในรูปแบบประเภทต่างๆ มาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอน  
การประเมินผล และสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้เรียน
ได้อย่างมาก ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ ความเพลิดเพลิน กล้าคิด กล้าแสดงออก 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางการเรียนได้ผลดีมากกว่า
การเรียนการสอนในรูปแบบเดิม การน าเนื้อหา
บทเรียนมาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็เป็น 
วิธีหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของ
ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ก ล่ า ว คื อ  ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นรูปแบบหนึ่งของ
สื่อคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้หลักการ
หนังสือเป็นพื้นฐาน คือ มีพื้นที่การแสดงผลเป็น
กรอบสี่เหลี่ยม น าเสนอตัวอักษร รูปภาพ และบรรจุ
ข้อมูลลงในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งต้องใช้วิธีการ
เปิดหน้ากระดาษ เพื่อดูข้อมูลที่อยู่ภายในเล่ม ไม่
แ ตก ต่ า ง จ ากห นั ง สื อ ทั่ ว ไ ป  แต่ ด้ ว ย หนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ต้ อ ง แ ส ด ง ผ ล ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ที่หนังสือปกติไม่สามารถ
น าเสนอได้ เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือการสร้าง
การเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ รวมถึงการมี
ปฏิ สั มพั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ช้  จึ ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์มากมาย เป็นสื่อที่
ตอบสนองการเรียนรู้ ในปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้การคงไว้ซึ่งลักษณะของความเป็นหนังสือ
ปกติ และน าเสนอสื่อด้วยการอ่านเป็นหลักเพื่อ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านได้เป็น
อย่างดี  
  เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บและ
ปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ท าให้ประชาชนเกิด 
ความสูญเสียทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินเงินทอง จาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อม ส่งผลท าให้ ชีวิตของคนไทยมี 
ความเสี่ยงต่อภัยทางสุขภาพ เสี่ยงต่อการติดเช้ือโรค 
และภัยอันตรายต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในกลุ่ม
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนจ านวนไม่น้อยที่
เจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยซึ่ง
เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ระบบ
สุขภาพแห่งชาติในปัจจุบัน ยังไม่สามารถช่วยให้
ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีพอ ปัญหา
โรคและภยันตรายหลายประการ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น และระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
ยังขาดประสิทธิภาพไม่ทั่วถึง จึงเห็นควรมีการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ เพื่อสร้างระบบสุขภาพให้มีมาตรฐาน
คุณภาพ โดยด าเนินการให้มีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูประบบ
สุขภาพ  
  ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงได้ออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา จากผลของการ
ปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย ท าให้เกิดความ
ชัดเจนของการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยมากยิ่งขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย ซึ่งเน้นที่การสร้าง
สุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ เป้าหมายของระบบ
สุขภาพ มุ่งท่ีการมีสุขภาพดีหรือสุขภาวะ รวมทั้งชีวิต
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ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (คณะกรรมการปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ) 
  จากข้อมูลการศึกษาด้านสุขภาพของคน
ไทยในปัจจุบัน พบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเกิดปัญหาอันตรายต่อ
สุขภาพมากมาย ด้วยสาเหตุ จากการละเลยไม่ดูแล
สุขภาพและที่ส าคัญยิ่ง คือ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ไม่ถูกต้องในเด็กและเยาวชน อาทิ 
  - การกินอาหารไม่สะอาด ไม่ล้างมือ ท าให้
ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร  
  - การกินอาหารที่ไม่เหมาะสม และมีการ
ออกก าลังน้อย ท าให้เป็นโรคอ้วน พบว่า เด็กและ
เยาวชน ในกลุ่มอายุ 6-15 ปี เป็นโรคอ้วน  
  - การกินอาหารที่มีสารปนเปื้อน สูบบุหรี่ 
ดื่มสุรา ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  
  - ความเครียดจากปัญหาต่างๆ ท าให้คน
ไทยมีปัญหาสุขภาพจิต  
  - ปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน พบในเด็ก 
มีอัตราสูง เนื่องจากการบริโภคขนมขบเคี้ยวและ
น้ าอัดลม  
  การเจ็บป่วยและการเกิดปัญหาสุขภาพจะ
น้อยลง หากทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ ซึ่ งต้องเริ่มต้น
ปลูกฝังที่เด็กและเยาวชน ให้มีการปฏิบัติตัวในการ
ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และปฏิบัติเป็นประจ า 
เพื่อให้เป็นสุขนิสัยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หากการ
ละเลยในการปฏิบัติสุขบัญญัติข้อใดข้อหนึ่ง หมายถึง 
การก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรืออันตราย
ต่อสุขภาพ ซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการเจ็บเล็กน้อยหรือ
รุนแรง แต่เป็นบ่อเกิดของโรคแทรกซ้อนที่มีอันตราย
ร้ายแรงตามมาในภายหลัง 
  สุขบัญญัติแห่งชาติ ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากเป็น
การน าสิ่งที่มีอยู่มาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกบัสภาพ
ที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง 
สุขบัญญัติแห่งชาติจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่  
 

ขึ้นอยู่กับการยอมรับของบุคคลนั้นก่อน และจากการ
ที่สถาบันการศึกษาได้มีการด าเนินงานด้านสุขบัญญัติ
แห่งชาติภายในโรงเรียน การยอมรับของครูอาจารย์
นับว่ามีความส าคัญเช่นกัน และการพัฒนาคณาจารย์
ด้านการสอนจะด าเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ 
อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อครูผู้สอนมีการยอมรับ เห็น
คุณค่ า  เห็ นความจ า เป็ นและปรารถนาที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้วยตนเองและมีส่วนร่วมใน
การน าสื่อทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย  
  ปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนการสอนใน 
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ คือ การขาด
แคลนสื่อประกอบการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมไม่หลากหลาย อีกทั้งครูผู้สอนไม่ได้ใช้สื่อ 
การสอนที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจและ
เสริมแรงในการเรียนรู้  หากครูผู้สอนมีการน า
กระบวนการสร้างสื่อประกอบเข้ามามีบทบาทในการ
สอน ก็จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพื่อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวด้าน
สุขภาพอย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แล้วท าให้ 
ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
  2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยหนังสือ 
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อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
นักเรียนหลังจากเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่ งชาติ  10 ประการ สู งกว่าคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทรา 
ชินู ทิ ศ  บดิ นทร เดชา  จ า นวน  10 ห้ อ ง เ รี ย น  
ห้องเรียนละ 45 คน มีนักเรียนทั้ง 10 ห้องเรียน
จ านวน 450 คน นักเรียนแต่ละห้องมีนักเรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อนคละกัน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทรา 
ชินูทิศ บดินทรเดชา จ านวน 30 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) จาก
นักเรียนห้อง ม.1/8 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นห้องที่
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยท าการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จาก
ทั้งหมด 10 ห้องเรียน 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาครั้งนี้ คือ 
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ เป็นการ
น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้วิจัยรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติขั้น
พื้นฐานและการปลูกฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
  4. สิ่งที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

         4.1 ตั วจั ดกระท า  คือ  วิ ธี เ รี ยนด้ วย
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  แบบมีปฏิสัมพันธ์  เรื่อง  
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  
    4.2 ผลของตัวจัดกระท า คือ  
         - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความเข้าใจ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
ด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามสม่ าเสมอ  
           - พฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้าน
สุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  
 5. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เลือกใช้หลักการ 
ADDIE Model ในรูปแบบของ ดิค แอนด์ แคเรย์ 
(Dick and Carey Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ การประเมินความต้องการและการ
วิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การทดลองใช้ 
และการประเมินผล เพื่อรักษาให้คงไว้ในสภาวะตาม
ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิด
การเรียนรู้อย่ างมีประสิทธิภาพ และผู้ วิ จัยได้
ด าเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Flip Albam 6.0 Pro ซึ่งจะแทรกวีดิโอ ที่สร้างจาก
โปรแกรมตัดต่อ Sony Vegas 4.0  และแทรก
แบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน ได้ด าเนินการสร้างโดย
โปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net (VB) เข้า
ไปด้วย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่าน
การทดสอบประสิทธิภาพ และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วประกอบด้วย 
  1. หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
  2. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จากการเรียน 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง 
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) มีค่า
ความยากง่าย (p) เฉลี่ยเท่ากับ 0.58 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) เฉลี่ยเท่ากับ 0.52 โดยจะเป็น
แบบทดสอบฉบับเดียวกัน แต่สลับข้อตัวเลือกกัน 
  4. แบบสอบถามพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
  1. สร้างแบบทดสอบ ชนิดปรนัย มี 4 
ตัวเลือก จ านวน 42 ข้อ แล้วน าไปหาความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นแล้วเลือก
ข้ อ ส อ บ ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์  จ า น ว น  40 ข้ อ  เ ป็ น
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2. สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1   
  3. ท าการทดลองโดยให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 50 นาที หลังจากนั้น 1 
สัปดาห์ ให้นักเรียน เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 
ประการ เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ด้วยตนเอง และให้ท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ข้อสอบชุด
เดิม แต่สลับข้อตัวเลือกกัน เป็นเวลา 50 นาที และ
ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามพฤติกรรมด้านสุขภาพ
หลังจากเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้  
  4. ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนที่ได้จากการ 
 

ทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติและสรุปผล โดยการ
วิเคราะห์ดัชนีความยากง่าย (difficulty) และหาค่า
อ านาจจ าแนก (discrimination power) หาค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ 
วิเคราะห์หาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน 
และด้านเทคนิคการผลิต จ านวน 3 ท่าน และ
วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ก าหนดค่าสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานหาค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
หาค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
มีผลดังนี ้
 1. การประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา อยู่
ใ น เ กณ ฑ์ ร ะ ดั บดี ม า ก  มี ค่ า เ ฉลี่ ย  4.58 แ ล ะ
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคนิค อยู่ ในเกณฑ์ ระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ย 4.10 
  2. หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  
(เปรื่อง กุมุท, 2519) 
 3. ผลการเรียนหลังเรียนจากการเรียนด้วย
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  แบบมีปฏิสัมพันธ์  เรื่อง  
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1/8 สูงกว่าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
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0.05 ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  แบบมีปฏิสัมพันธ์  เรื่อง  
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของกลุ่มตัวอย่าง 
                                                              (n = 30) 

คะแนน X  S.D t 

คะแนนก่อนเรียน 18.87 1.80 
70.89 

คะแนนหลังเรียน 37.40 0.89 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ t 29 (0.05) = 1.6991 

  4. ผลการสอบถามพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีพฤติกรรมด้านสุขภาพอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 ซึ่ง
หมายความว่า นักเรียนได้มีการปฏิบัติตามหลัก 
สุขบัญญัติแห่งชาติอย่างเป็นประจ า และมีพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักสุขภาพบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 
ประการ 

ข้อวิจารณ์ 
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเ รี ยนและหลั งการ เ รี ยน โดยใ ช้หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ 
(2545) ซึ่งได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ พบว่าครูผู้สอนในโรงเรียนที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เนื่องจากการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้ ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนและหลักการออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี เหมาะสมกับเนื้อหา ตรงตาม
หลักสูตรวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดจน

สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันให้ได้
เรียนไปตามความสามารถจนประสบความส าเร็จ 
สามารถทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการจนกว่าจะ
เข้าใจ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมี
เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงในรูปแบบ
มัลติมีเดียรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิด 
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ซึ่งสอดคล้อง
กับ นุสรี   อารียา มัสแหละ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า 
หนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์ที่ ส มบู รณ์ ควรจะต้ อ ง
ประกอบด้วยสื่อมากกว่า 2 สื่อ ตามองค์ประกอบ 
ดั งนี้  ตั วอั กษร  ภาพนิ่ ง  เสี ยงการ เคลื่ อนไหว  
การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ์วิดีทัศน์ และการจัดเก็บ
ข้อมูล เป็นต้น จึงสรุปได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 
ประการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้เพื่อการเรียน 
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนได้ 
  2. จากการศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า โดย
ส่วนใหญ่นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก และได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นประจ า โดย
นักเรียนได้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักสุขภาพ
บัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 ประการ คือ การดูแลรักษา
ร่างกายและของใช้ให้สะอาด การรักษาฟันให้
แข็ งแร งและแปรงฟันทุ กๆ  วั นอย่ า งถู กต้ อ ง  
การล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลั ง 
การขับถ่าย การกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด การงด
บุหรี่  สุรา สารเสพติด การพนันและการส าส่อน 
ทางเพศ การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้
อบอุ่น การป้องกันอุบัติ เหตุด้วยการไม่ประมาท  
การออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ า
ทุกปี การท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และการมี
ส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม เนื่องจาก
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา เพื่อได้รับความรู้  เรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ  10 ประการได้ดียิ่ งขึ้น ซึ่ งพฤติกรรม
ดังกล่าวจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพของนักเรียนใน
อนาคต และสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนให้ความส าคัญ
พอสมควรกับการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพ
ที่ดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับกับ
งานวิจัยของ กาญจนา  นพรัตน์ (2544) ได้ศึกษา
ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติบาง
ประการ และแนวทางการปฏิบัติ ขั้ นพื้นฐาน , 
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
อนามัยส่วนบุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ ด้าน
สารเสพติดและปัญหาสั งคม ของนักเรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  5 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้
  1. ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้สร้ างจ า เป็นต้องศึกษากระบวนการสร้างสื่ อ
มัลติมีเดีย ศึกษาการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น โปรแกรมตัดต่อภาพ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 
โปรแกรมตกแต่งภาพต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และควรวางแผน 
การท างาน จัดเตรียมข้อมูล ภาพประกอบ เสียง 
เนื้อหาที่ต้องการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
เลือกใช้ข้อมูลต่างๆ ในขั้นตอนการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สร้าง
จ าเป็นต้องศึกษาในส่วนของเนื้อหาหรือหลักสูตร 
เพื่อก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ เรียน และ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
เหมา ะสมกั บผู้ เ รี ย น  โ ดยก า รส ร้ า งห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์ควรเน้นที่คุณภาพสื่อ ในการหา
ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และควรศึกษาขั้นตอน
การด าเนินงานอย่างละเอียด 
  3. ก่อนน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน 
ควรมีการจัดเตรียมห้องเรียนและตรวจสอบอุปกรณ์
ในการใช้งานให้พร้อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ล าโพง ไมโครโฟน เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิและมี 
ความพร้อมสามารถเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น และไม่ควร
จ ากัดเวลาในการเรียนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มุ่งให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามความสะดวก 
ความสามารถ และความสนใจของผู้ เรียนเพื่อ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ และควร
มีการแนะน านัก เรี ยน เกี่ ย วกับการ ใ ช้ หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด หรือจัดท าเป็นคู่มือ
แนะน าวิธีการใช้งาน เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้น
ได้จากคู่มือ 
  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน ามาใช้
เป็นสื่อประกอบให้ความรู้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ
ตั้งใจกับการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สนุกไปกับการเรียนนอกเหนือจากการอ่านและ
ท่องจ าจากในต ารา ดังนั้นโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มี
การสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา หรือวิชาอื่นๆ ได้ นอกจากน้ัน ทางโรงเรียน
ควรมีการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้มีการขยายองค์ความรู้ให้ทั่วถึงต่อไป   
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการประกอบการสอน
ในเนื้อหาหรือวิชาอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ทุก
ระดับช้ันและทุกวิชา ทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบ 
การเรียนการสอนให้สนองความต้องการของบุคคล
อีกด้วย 
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  2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมด้าน
สุขภาพข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ 
ในส่วนของกลุ่มประชาชนหรือบุคคลทั่วไป เพื่อจะได้
ทราบข้อมูลว่า มีพฤติกรรมด้านสุขภาพอย่างไร มี
การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพในเรื่องใดเป็นประจ ามาก
ที่สุด หรือไม่เคยปฏิบัติเลย ท้ังนี้จะได้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับ 
กลุ่มตัวอย่างและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มประชาชนหรือบุคคลทั่วไปได้ 
  3. การศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
นักเรียน ในส่วนของการเก็บข้อมูลควรมีวิธีการโดย
ให้ครูผู้สอนเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน หรือ
ผู้วิจัยท าการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ท าการสอบถาม
ข้อมูลพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนจาก
ผู้ปกครองโดยตรงว่านักเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร 
เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องและชัดเจนมากกว่าให้นักเรียนเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามเอง เพราะบางครั้งนักเรียน 
บางคนอาจไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
  4. ควรน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ไป
ทดลองกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอื่นที่มีกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง 
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
  5. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมอื่นๆ เพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด 
เร่ือง ประชาคมอาเซียน ส าหรับประชาชน 

Development of Electronic Book on the iPad on the Topic 
Association of South East Asian Nations For Thai People 

 
สุวินัย  ศรีเรือง 1 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคม
อาเซียน ที่มีคุณภาพส าหรับประชาชน 2) เพื่อศึกษา
คว ามพึ งพอ ใจของประชาชนที่ มี ต่ อหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
  กลุ่ มตั วอย่ างในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  
ประชาชนที่อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด 
จ านวน  110 คน ใ ช้วิ ธี การ เ ลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับประชาชน 2) แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด 3) แบบสอบถามความ 
พึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด   
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน ส าหรับประชาชน 
ทั้งด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีและด้านเทคนิค 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง 
ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to develop a good quality of electronic  
 
 

book on the iPad on the topic Association of  
South East Asian Nations for Thai people.  
2) to study the satisfaction of Thai people 
toward electronic book on the iPad on the 
topic Association of South East Asian Nations 
for Thai people. 
 The sample group of this research, 
Thai people who read electronic book on 
the iPad were 110. By purposive sampling. 
The research instruments were. 1) the 
electronic book on the iPad on the topic 
Association of South East Asian Nations for 
Thai people. 2) electronic book on the iPad 
quality evaluation form. 3) satisfaction 
questionnaire on electronic book on the 
iPad. The data were analized by percentage, 
mean and standard deviation. 
 The results showed that: 1) the 
quality of electronic book on the iPad on 
the topic Association of South East Asian 
Nations for Thai people. was at good level 
in contents and very good in design. 2) the 
satisfaction of the sample group with 
electronic book on the iPad on the topic 
Association of South East Asian Nations for 
Thai people was at the high level. 
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บทน า 
 ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
และส่ งผลกระทบต่ อสั งคม  วัฒนธรรม และ 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งระบบการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการสอนก็พัฒนาไปในหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะสื่ออย่างคอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีอยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) รวมถึง
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการศึกษา การเรียนรู้และการจัดการข้อมูล 
ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ไปสู่
การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive) แทนที่
กระบวนการเรียนรู้แบบเดิม ซึ่งปรากฏการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงนี้ ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาของ
ระบบสารสนเทศโดยมีระบบคอมพิวเตอร์ เป็น
เครื่องมือ 
 กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  ศูนย์พัฒนา
หนังสือ ได้กล่าวถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็น
หนังสือหรือเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่าน
สามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์ เน็ตหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ ได้ ส าหรับหนังสือหรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะมีความหมายรวมถึง
เนื้อหาท่ีถูกดัดแปลงอยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผล
ออกมาได้ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะ 
การน าเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่าน
หนังสือทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน แต่จะมีลักษณะ
พิเศษ คือ สะดวกรวดเร็วในการค้นหา ผู้อ่านสามารถ
อ่านพร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืน
ห้องสมุด และเมื่อพูดถึง “หนังสือ” ทุกคนจะนึกถึง
แผ่นกระดาษจ านวนมากที่เย็บเล่มรวมกันเป็นเล่ม 
หนังสือ เป็นเป็นสื่อการเรียนรู้ที่แพร่หลายมานานนับ
พันปี อุตสาหกรรมหนังสือก็ก่อให้เกิดการตัดไม้เพื่อ
ท าเยื่อกระดาษเป็นจ านวนมหาศาลในแต่ละปี ท าให้
เกิดแนวคิดที่จะผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการที่จะลดปริมาณการใช้
กระดาษในแต่ละปีให้น้อยลง 
 “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” เป็นการน าเอา
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียน 
การสอนโดยเนื้อหาได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการน าเสนอ ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  
(ยืน ภู่วรวรรณ, 2529) หลักการสอนแบบนี้ คือ  
การแยกเนื้อหาเป็นส่วนๆ และด าเนินการสอน 
ทีละส่วนย่อย (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2535) มีการ
ตอบสนองที่ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงที่รวดเร็ว มี
ความสามารถในการเก็บข้อมูล และสนับสนุน 
การเรียนแบบเอกบุคคล (วารินทร์ รัศมีพรหม , 
2532) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเอา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบทเรียน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การใช้หนังสือ
อิ เล็กทรอนิกส์  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อ 
การเรียนการสอนมากมาย ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้จากสื่อการเรียนการสอนนี้ด้วยตัวเองตลอด
ชีวิต (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545)  
  จากที่ กล่ าวมาแล้ ว  ผู้ วิ จั ยสนใจที่ จะ
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ให้กับบุคคลทั่วไป โดยสร้างและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ iBook ซึ่งสามารถ
ท างานได้ดีบนคอมพิวเตอร์พกพา (iPad) เพื่อเป็น
การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน 
ไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน ที่มีคุณภาพส าหรับ
ประชาชน 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ที่มี ต่ อหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส์บนไอแพด  เรื่ อง  
ประชาคมอาเซียน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลในกรณีศึกษานี้ คือ ประชาชนที่อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด  
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลในกรณีศึกษานี้ คือ ประชาชนที่อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด จ านวน 110 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ที่อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับประชาชน  ในระหว่ า งวันที่  1 ถึ ง  15
พฤษภาคม  2555 
 3. การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับประชาชนท่ัวไป ตามหัวข้อดังนี้ 
     3.1 ท า งด้ า น เ นื้ อห า  ศึ กษ าค ว า ม 
พึงพอใจในด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและ 
ความเข้าใจได้ง่ายของเนื้อหา 
     3.2  ทางด้านภาพ ศึกษาความพึงพอใจ
ในด้านความคมชัดของภาพถ่ายและความสอดคล้อง
ของภาพกับเนื้อหา 

   3.3  ทางด้านตัวอักษร ศึกษาความ 
พึงพอใจในด้านขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรและ 
พื้นหลัง 
    3.4  ทางด้านเสียง ศึกษาความพึงพอใจ
ในด้านความคมชัดของเสียงและความสอดคล้องของ
เสียงกับเนื้อหา 
    3.5  ทางด้านการออกแบบ ศึกษาความ
พึงพอใจในด้านเทคนิคการน าเสนอ ความน่าสนใจ 
และประโยชน์ของวีดิทัศน์ 
    3.6  ทางด้านวิธีการใช้ ศึกษาความ 
พึงพอใจในด้านการใช้งานได้ง่าย ความถูกต้องในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง 
ประชาคมอาเซียน ส าหรับประชาชน  

  2. แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับผู้เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับ ด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิคการผลิต  
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
 1. การส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 
      1.1 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อัพโหลด
ขึ้นไอบุ๊คสโตร์ ซึ่งไอบุ๊คสโตร์เป็นที่เก็บและรวบรวม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับไอแพดจากท่ัวโลก และ
เมื่ออัพโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แล้วระบบ
ของไอบุ๊คสโตร์จะพร้อมให้บริการการดาวน์โหลด ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ผู้ ใ ช้ ไอแพดที่ เข้ามาใช้บริการของ 
ไอบุ๊คสโตร์จะพบว่ามีหนังสือใหม่เข้ามาในไอบุ๊คสโตร์ 
และสามารถเลือกท าการดาวน์โหลดได้  
       1.2 เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้ามาใช้บริการ
ของ ไอบุ๊คสโตร์ และพบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน 
ไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน ส าหรับประชาชน มี
ความสนใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ และได้ท าการ
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จากไอบุ๊คสโตร์ 
มาเก็บไว้ในเครื่องไอแพดของตนเองเพื่อท าการอ่าน 
       1.3 เมื่ อกลุ่ มตั วอย่างอ่ านหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
จบแล้ว ในหน้าสุดท้ายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะ
มีแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นระบบออนไลน์  
ในขั้นตอนนี้ไอแพดของกลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้อง
เ ช่ือมต่อระบบอินเทอร์ เน็ต  จึ งจะสามารถท า
แบบ สอบถ าม คว าม พึ ง พอ ใจ ที่ มี ต่ อ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพดได้ ซึ่งผลคะแนนที่ได้จาก
แบบสอบถามจะถูกส่งเข้าอีเมลของผู้วิจัย  
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    1.4 ด าเนินการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการ
ท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี ต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 
15 พฤษภาคม 2555 
    1.5 น าข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด 
มาวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย 
 1. การประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับประชาชน โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.44 และผู้เช่ียวชาญด้าน
การผลิตสื่ออยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.79  
 2. ผลการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด 
เรื่อง ประชาคมอาเซียน ส าหรับประชาชน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 

ข้อวิจารณ์งานวิจัย 
  จ า ก ก า ร วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน ที่
มีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 
และการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด ทางด้านเนื้อหาและเทคนิค 
มีข้อวิจารณ์ ดังต่อไปนี้ 
  การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
 ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อ

ภาพรวมด้านเนื้อหาในระดับดี (  = 4.44) เนื่องจาก

การน าเสนอเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน 
ไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เนื้อหาที่ผู้วิจัย
น ามาเสนอ ได้น ามาจากหนังสือบันทึกการเดินทาง
อาเซียน ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
ที่ได้ผ่านการเรียบเรียงจากคณะผู้จัดท ามาแล้วเป็น

อย่างดี อีกทั้งได้รับค าแนะน าจากประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จึงท าให้เนื้อหา
มีความถูกต้อง สมบูรณ์  กระชับ เข้าใจได้ ง่าย
เหมาะสมครอบคลุมกับระดับผู้อ่าน ถึงแม้ประชาคม
อาเซียนจะเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อน เข้าใจได้ยากและมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอ แต่เมื่อน าเนื้อหานี้
มาผลิตในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจเนื้อหาในเรื่องที่ยากได้ง่ายขึ้น มีความน่าสนใจ
มากขึ้น  สามารถปรับปรุ งข้อมูลให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลา และสามารถอ่านได้ทุกสถานที่ ทั้งระบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้และ
เข้าใจใน เรื่อง ประชาคมอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2551) ได้กล่าวว่า 
หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
ลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มข้อมูลที่
สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้ง
ในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงไปยังจุดต่างๆ 
ของหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ 
และตอบโต้กับผู้เรียนได้ สามารถแทรกภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบและสามารถปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา  
  ส่วนความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
เ ท ค นิ ค ที่ มี ต่ อ ภ า พ ร ว ม ก า ร ส ร้ า ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด อยู่ในระดับดีมาก (  = 
4.79) เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและ
หลักการการออกแบบหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและได้น าหลักจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการออกแบบ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจกับ 
สิ่งเร้าและรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ และนอกจากนี้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อประสมที่แสดงข้อความ ภาพ 
เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งเทคโนโลยีของ
ไอแพดสามารถรองรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้  และมี
การน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ท าให้ผู้อ่านสามารถ
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รับรู้ เนื้อหาได้หลากหลายช่องทาง เกิดการจดจ า
เรื่องราว การเข้าใจ ความกระตือรื อร้น และมี
แรงจูงใจ สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอกของ (Lepper and Chabay, 
1985) ซึ่งเช่ือว่าแรงจูงใจท่ีใช้ในบทเรียนควรที่จะเป็น
แรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจเกี่ยวกับบทเรียน
มากกว่าแรงจูงใจภายนอก ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับบทเรียน การสอนที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ
ภายในนั้น คือ การสอนที่ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน   
  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อหนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์ บน ไอแพด เ ร่ื อ ง 
ประชาคมอาเซียน 
 ประชาชนที่อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
ไอแพด และตอบแบบสอบถามในระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 110 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.36 ส่วนใหญ่
ผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด มีอายุระหว่าง   
26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.27 ระดับการศึกษามี
วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 77.27 และส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ  
คิดเป็นร้อยละ 51.82 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด 
เรื่อง ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.48 ทั้งนี้เนื่องจากผู้อ่านมี 
ความสนใจเกี่ยวกับ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น  
การเลือกรูปแบบการน าเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านไอแพด ซึ่งเป็นช่องทางในการศึกษาหาความรู้ใน 
รูปแบบใหม ่มีการใช้เทคนิคการน าเสนอให้เหมาะสม
กับเนื้อหา มีวีดิทัศน์ประกอบท าให้เกิดความสนุกใน
การศึกษา อีกทั้งมีภาพสถานที่ส าคัญของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพลงประกอบที่ชัดเจน 
ไพเราะ รวมถึงการใช้เทคนิคแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ 
เทคนิคสามมิติและเทคนิคป๊อบอัพ จึงท าให้ผู้อ่านมี
เกิดความสนใจ มีเจตคติที่ดี มีความพึงพอใจ เอาใจ

ใส่ในการอ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
สอดคล้องกับ Wilson (2003) ได้ศึกษาโครงสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มุ่งประเด็นไปที่ความเข้าใจ 
และเจตคติ และจุดเด่นที่ ส าคัญของผู้ เรียนใน
โรงเรียนกับการสังเกตไปท่ีการปรับปรุงการออกแบบ
ของ E-book reader เพื่อการเรียนการสอนใน
อนาคต  ผู้ เ รี ย นมี โ อก าส ในกา รอ่ านหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ผลป้อนกลับผ่านแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ เรียนสนใจและเอาใจใส่ในการอ่านจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
คุณภาพ ผู้สร้างควรศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจเนื้อหาเป็น
อย่างดี เพื่อคัดเลือกเนื้อหาในส่วนที่เป็นส่วนส าคัญ 
แล้วจึงน าสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ 
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง หากเนื้อหาเป็น
เรื่องที่ยากต่อการท าความเข้าใจ ผู้สร้างควรเน้น 
การแทรกสื่อด้านอื่นๆ เช่น วีดิทัศน์ลงไปในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
และยังท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความน่าสนใจ
เพิ่มยิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์บนไอแพดควรใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้มากที่ สุด แ ละ 
การออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจต้องศึกษา
หลักการออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อให้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจครอบคลุมวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง 
กับขอบเขตของการวิจัย  
 3. ผู้สร้างสื่อในยุคสมัยใหม่ ต้องมีการ
พัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอยู่
เสมอ ควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า หา
ช่องทางในการพัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ๆ โดยใ ช้
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับ
ผู้ศึกษา ได้มี โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ ได้ทุกที่  
ทุกเวลา และเป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิต 
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  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน 
ไอแพทในเนื้อหาที่มีความเป็นสากล ควรสร้างด้วย
รูปแบบภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ควบคู่
กันไป เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นสากล 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้เสียงบรรยาย
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาส
การศึกษาให้กับผู้บกพร่องทางสายตา ให้มีช่องทางใน
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน 
ไอแพดที่เป็นบทเรียน ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ
หรือไม่ 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดสิงห์บุร ี

Development of Multimedia E-Book on Earth and Chang for  
Matthayomsuksa 4 Students Changwat Singburi. 

 
สุภัทรสิริ   สอนเครือ1    

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์มัลติมี เดีย เรื่อง โลกและ 
การเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 จังหวัดสิงห์บุรี  ที่ เรียนจาก
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์มัลติมี เดีย เรื่อง โลกและ 
การเปลี่ยนแปลงกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน และ 
 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 
จังหวัดสิงห์บุรี  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมี เดีย 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง แบบประเมินคุณภาพ
สื่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติ t-test  
  ผลการวิจัยปรากฏว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มั ลติ มี เดี ย  เรื่ อง  โลกและการเปลี่ ยนแปลงมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนจากหนั งสื อ 
 

อิ เล็ กทรอนิ กส์ มั ลติ มี เดี ย  เรื่ อง  โลกและการ
เปลี่ยนแปลง สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ความพึงพอใจของ
นักเรียนมีที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมากที่สุด 

Abstract 
 The purposed of this research were  
1) to develope Multimedia Electronics Book  
on  Earth and Change  for  Matthayomsuksa 4 
Students  Changwat Singburi  according to 
efficiency evaluation ’s at tha criterion 75/75 , 
2) to compare the pretest with the learning 
achievement test after learning by Multimedia 
Electronics Book on Earth and Change for 
Matthayomsuksa 4 Students  Changwat 
Singburi , and 3) to study students’ satisfaction 
with learning through the Multimedia 
Electronics Book on  Earth and Change. 
  The sample group was 30 from 
Matthayomsuksa 4 s’students, second 
semester 2011 academic year, 
Sriwinitvitthayakom school Changwat Singburi. 
They were selected by Cluster sampling. The 
research instruments were Multimedia 
Electronics Book on Earth and Change, media  
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quality evaluation form ,the learning 
achievement test and questionnaire on the 
student’s satisfaction. Data were analysed by 
percentage, mean, standard deviation and t-
test. 

The results of research were 1) the 
Multimedia Electronics Book on Earth and 
Change  for Matthayomsuksa 4 Students was 
according to stated  criterion. 2)  The learning 
achievement score were significantly higher 
than pretest score at .05 level , and 3) The 
students’ satisfaction on the Multimedia 
Electronics Book on Earth  and Change was at 
the highest level. 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามา
มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นเห็นได้จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
ได้ก าหนดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้ เรียน ในด้าน
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  ไว้ ว่ า  เป็น
ความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้าน 
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ 
การพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้  
การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม (กลุ่ มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 2553) จึงมีความจ าเป็นที่จะ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่จะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีการสร้างสื่อการเรียนการสอน  ที่
ถูกพัฒนาโดยน าเสนอผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หลาย
รูปแบบ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
รวมถึงการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการใช้
สื่อเหล่านี้เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น  ในปัจจุบันหนังสือกระดาษจะยังไม่หมดไป 

แต่พัฒนาการการเรียนรู้และการจั ดการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนไปจะท าให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาและผู้เรียนมีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่พ้ นที่ จะต้ องศึ กษาเรี ยนรู้ แ ละเป็นผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ และพัฒนาหนังสือ
อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ ยุ คใหม่ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งเป็นสื่อ
ชนิดหนึ่งได้มีการน ามาใช้ในวงการศึกษาส าหรับเป็น
สื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเป็นหนังสือที่สร้างขึ้น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสาร
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมู ล
คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสาร ผ่านทางหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ทั้ งในระบบออฟไลน์และออนไลน์  
คุณลักษณะของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์สามารถ
เช่ือมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้ เรี ยนได้ 
นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถ 
สั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีก
ประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่ง
คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้มีด้วยกัน
หลากหลายประเภทตามการน าเสนอข้อมูล เช่น 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่ง (static picture books) 
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหว (moving 
picture book) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
ซึ่งในปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกมัลติมีเดียสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน
ได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน์ หรือ
การสร้างการเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีกรอบ
โต้ตอบระหว่างผู้อ่านกับคอมพิวเตอร์  และการ 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้ซึ่ งช่วยให้ผู้ เรียนเกิดพัฒนา 
กา ร เ รี ย นรู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ เ นื้ อห า วิ ช า ได้ เ ร็ ว ขึ้ น  
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(สิทธิพร บุญญานุวัตร, 2540) ทั้งยังเป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี            
  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นับได้ว่าเป็นกลุ่มสาระที่มีเนื้อหาในหลังสูตรมาก อีก
ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาที่เรียนรู้เพื่อเข้าใจ 
ซาบซึ้ งและเห็นความส าคัญของปรากฏการณ์ 
ทางธรรมชาติของโลก สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และสื่อสาร ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ สามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบทั้งหมดแบบองค์รวม สร้างความรู้เป็น
ของตนเองเพื่ อสร้ างความเข้มแข็ งให้ ผู้ เ รี ยนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสาร
ค าถาม ค าตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ หากผู้ เรียนขาดทักษะการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องถึง
ความรู้หรือข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ รวม
ไปถึงสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ แต่
จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
พบว่า ส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะใช้วิธีการอธิบายเนื้อหา
ตามหนังสือแบบเรียน และถ้าเป็นวิชาที่ผู้สอนไม่
สามารถอธิบายหรือสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจได้ รวมถึง 
ไม่มีสื่อการเรียนที่ ช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพอย่าง
ชัดเจน ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และขาด
ความสนใจในการเรียนวิชานั้นไปในที่สุด  
  เนื้อหาเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน
วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ จัดอยู่ ในสาระ 
การเรียนรู้ที่ 6.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง
เป็นรายวิชาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่นักเรียน
ทุกคนต้องเรียน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างโลก 
หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีปของ 
เวเกเนอร์ ข้อมูลทางธรณีวิทยาอื่นๆ ที่สนับสนุน 
การเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ท าให้ เกิด 
การเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนท่ีของ
แผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก ซึ่งเป็น
การกล่าวถึงเนื้อหาที่ไกลตัวของนักเรียน และเป็น 

ปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถน าภาพเหตุการณ์จริงมาให้
นักเรียนศึกษาได้ จึงเป็นการยากที่จะแสดงให้ผู้เรียน
เห็นหรือเข้าใจตรงตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ อีกทั้งจาก
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 
ปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา สาระการเรียนรู้ที่ 6.1 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก นักเรียนโรงเรียน 
ศริวินิตวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกทั้งเมื่อท าการ
เปรียบเทียบการสอนนักเรียนที่ผ่านการเรียนวิชานี้
มาแล้วพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับสื่อที่มีเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว มากกว่าการอธิบายเนื้อหาจาก
แบบเรียนเพียงอย่างเดียว  
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกเนื้อหา เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง มาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ท่ีมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามแบบเรียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี 
เพื่อศึกษาว่าจะส่งผลต่อการเรียนการสอนในวิชาโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ มากน้อยเพียงใด ทั้งยัง
สามารถตอบสนองการพัฒนาผู้ เรี ยนตามสาระ 
การเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ าและการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่ อพัฒนาหนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์
มัลติมีเดีย เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี ที่
เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง โลก
และการเปลี่ยนแปลงกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  4 จังหวัดสิงห์บุรี  ที่มีต่อหนังสือ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ มั ล ติ มี เ ดี ย เ รื่ อ ง  โ ล ก แ ล ะ 
การเปลี่ยนแปลง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน 
ศรีวินิตวิทยาคม จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม 
ขนาดเล็ก จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
จ านวน 30 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง  
  2. แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือส าหรับ
ผู้เช่ียวชาญ ประกอบไปด้วยแบบประเมินคุณภาพ
เครื่องมือส าหรับผู้ เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิค โดยด้านเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อในการ
ประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ การแบ่งหัวข้อของเนื้อหา ความถูกต้อง
ของเนื้ อหา ความชัดเจนของค าอธิ บาย และ 
ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ใช้ประเมินเนื้อหา
ของบทเรียนก่อนน าเนื้อหามาสร้างเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคนิคประกอบด้วยหัวข้อในการ
ประเมินเกี่ยวกบั สี ภาพ เสียง ตัวอักษร และวิธีการใช้ 
ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้น  
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
จากการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้มีการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ต่อไปนี ้
  1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที ก่อนท า 
การทดลอง 1 สัปดาห์ 
  2. ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้จัดเตรียม 
 

ความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง  
ที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของห้องทดลองให้มีความเหมาะสม 
โดยให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 
1 คน 
  3. ด าเนินการทดลองเครื่องมือกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยก่อนเรียนผู้วิจัยแนะน าวิธีการใช้งาน 
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานหนังสือ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ มั ล ติ มี เ ดี ย เ รื่ อ ง  โ ล ก แ ล ะ 
การเปลี่ยนแปลง โดยใช้เวลา 50 นาที หลังจากเรียน
จบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
หลั งเรียนจ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 45 น าที แ ละท า แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
  5. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก
นักเรียนไปวิเคราะห์ผล 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพสอดคล้อง 
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตามที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนทั้งหมด
ท าแบบทดสอบได้ร้อยละ79.89 และร้อยละของ
จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกเป็นรายข้อผ่านเกณฑ์ 75  
ทุกข้อ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง โลก
และการเปลี่ยนแปลง สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนมีที่มีต่อ
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์มัลติมี เดีย เรื่อง โลกและ 
การเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ข้อวิจารณ์  
  จากผลการวิจัยสามารถสรุปข้อวิจารณ์ได้
ดังนี ้
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 1. การเลือกภาพนิ่ง มาใส่ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียควรเลือกที่มีความละเอียด 
ตั้งแต่ 150 pixels x 150 pixels จะท าให้ได้ภาพที่
มองได้ชัดเจนและรายละเอียดของภาพไม่เสียไป แต่ถ้า
ภาพที่เลือกมามีจ านวน pixel มากเกินไปจะท าให้ภาพ
ขนาดใหญ่กว่าหน้าจอ ให้ท าการเปลี่ยนขนาดภาพ 
(resize) ให้พอเหมาะกับหน้าจอ  
 2. การใช้ภาพที่มีรายละเอียดของภาพมาก
เกินไปอาจท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในเนื้อหาจึง
ควรมีการตัดส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องออก แต่ให้
ภาพนั้นยังคงความสมบูรณ์ของเนื้อหาอยู่ 
 3. การเลือกวีดิทัศน์มาใส่ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ควรเลือกที่สรุปใจความ
ส าคัญของเนื้อหาเพื่อเป็นการสรุปความคิดในเต่ละ
เรื่องให้ผู้ เรียนได้เข้าใจมากขึ้น และถ้าน ามาจาก
เว็บไซต์ต่างประเทศควรมีการแปลเป็นภาษาไทยให้
นักเรียนด้วยอาจใส่เป็นเสียงบรรยายหรือเป็นตัวอักษร
บรรยายใต้ภาพ 
 4. ผู้สอนควรเลือกเนื้อหา ให้มีความ
ต่อเนื่องกัน มาสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ผู้ เ รี ยนมี ความรู้ พื้ นฐานในการเรี ยนที่ สั มพันธ์
ต่อเนื่องกัน จะท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ใน
แต่ละเนื้อหาได้ 
 5. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
ได้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากเวลาเรียน 
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 นอกจากนี้  ผู้ วิ จั ยมี ความเห็ นว่ าควร
ด าเนินการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนจากหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส์มัลติมี เดี ย 
เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ 

  2. ค ว ร มี ก า ร ท า วิ จั ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพระหว่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
แบบต่างๆ เพื่อสร้างทางเลือกการผลิตสื่อการเรียน 
การสอนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป 
  3. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มัลติมี เดียในรูปแบบอื่นๆ ในเนื้อหาเดียวกัน เช่น 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูน เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง องค์ประกอบศิลป์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 
Development of Electronics Book on Art Composition for 

Mathayomsuksa 1 Students of Kasetsart University 
Laboratory School Multi-Lingual Program 

 
กัญญรัตน์   คงกะพันธ์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  เรื่ อง  องค์ประกอบศิลป์   
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการการศึกษา
พหุภาษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 และมีคุณภาพดี 2) เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์   
3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์    
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการการศึกษา 
พหุภาษา จ านวน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ ม 
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  
t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ที่ก าหนดและมีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

Abstract 
  The  purposes  of  this  research  
were 1)  to  develop  and validate  the  
efficiency and the quality of  Electronic  Book  
on  Art  Composition  for  the Mathayomsuksa 
1 students  of  Kasetsart  University Laboratory  
School  Center  Multi-lingual  Program,   based  
on  the standard criterion  90/90, 2)  to  
compare  the mean scores  between  pretest  
and posttest   after  studied  through  the  
Electronic  Book  on  Art  Composition  for  
the  Mathayomsuksa 1 students  and 3) to  
study  the  students’ satisfaction  toward  the 
Electronic  Book  on  Art  Composition. 
 Thirty  Mathayomsuksa 1 students  
from  Kasetsart  University Laboratory  School  
Center   Multi-lingual  Program  were selected 
into the  sample group by  cluster  sampling. 
The instruments were the Electronic Book on 
Art Composition, the pretest-posttest and    
the satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation and t-test (dependent). 
 The  results  showed  that 1) the  
efficiency  of  the Electronic Book  on  Art  
Composition developed  was  achieved   
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90/90  standard  criteria, 2) the  quality  of  
the  Electronic  Book  was at  the  excellent 
level. The  posttest  mean  was  significantly  
higher  than  the pretest  mean  at .05  level 
and 3) the students’ satisfaction toward  the  
Electronic Book  was  at  the highest  level. 

บทน า 
 สิ่ งต่างๆ ในโลกนี้ทั้ งที่ เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น ต่างก็
ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยๆ  รวมกันเป็น
องค์ประกอบของส่วนรวมจึงจะเกิดคุณค่าและ 
ความสมบูรณ์ขึ้นได้ ดังที่มีผู้กล่าวเปรียบร่างกายของ
คนเราประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น ล าตัว ศีรษะ 
แขน ขา และอวัยวะน้อยใหญ่มากมาย หากอวัยวะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดมีความบกพร่องหรือขาดหายไป ก็จะ
กลายเป็นคนพิการ และไม่ได้รับความสุขสมบูรณ์
เท่าที่ควร (ปิยนัส  สุดี. 2552 : 4) ในงานศิลปะก็
เช่นเดียวกัน จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบต่างๆ ของ
ศิลปะที่น ามาจัดประสานสัมพันธ์กัน ให้เกิดคุณค่า
ทางความงาม ซึ่งได้แก่ ทัศนธาตุ จุด เส้น รูปร่าง 
รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสง เงา สี บริเวณว่าง และ
พื้นผิว เป็นต้น ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะเหล่านี้
เมื่อน ามาจัดรวมกันจะท าให้เกิดคุณค่าทางความงาม
ที่เรียกว่า องค์ประกอบศิลป์ (Composition) 
  องค์ประกอบศิลป์ เป็นความรู้พื้นฐานที่
ส าคัญในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ซึ่งผู้ เรียน
จะต้องมีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ความส าคัญ 
หลักการและน าไปใช้ได้  อันจะส่งผลให้ผู้ เรี ยน
สามารถเรียนรู้ เ รื่องต่างๆ ในการจัดการเรียน 
การสอนวิชาศิลปะได้อย่างดี ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  
ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วย
พัฒนาผู้ เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 168) สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีก
ทั้งยังสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ 

การสร้างสรรค์งานฝีมือ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อีกด้วย 
  จากการส ารวจปัญหาเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอนวิชาศิลปะ พบว่าผลการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา (O - NET) พุทธศักราช 2553 
ของส านักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
(2553:7) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ทั่วประเทศมีสถิติระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.19 
ซึ่งเป็นระดับคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากความไม่ช านาญ และไม่เช่ียวชาญทางด้าน
องค์ประกอบศิลป์ ซึ่งเป็นทฤษฏีทางศิลปะที่ส าคัญ 
และด้านการสอน เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ พบว่ายังมี
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน อาทิ ขาดสื่อ 
การสอนที่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆ 
นักเรียนขาดความเข้าใจใน เรื่อง การใช้องค์ประกอบ
ศิลป์ เมื่อวาดภาพระบายสี นักเรียนมักสร้างผลงาน
ตามความต้ อ งก า ร โ ดย ไม่ ค า นึ ง ถึ ง หลั กก า ร 
องค์ประกอบ จุดเด่น จุดด้อย การใช้สี เป็นต้น 
ผลงานท่ีได้จึงขาดความสมบูรณ์ (ปิยนัส  สุดี. 2552 : 
4) การจัดเรียนการสอน เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ มี
เนื้อหาที่ค่อนข้างตายตัว แต่เข้าใจยากและน าไป
ปฏิบัติได้ยาก จึงท าให้ไม่น่าสนใจ การอธิบายในเรื่อง
เนื้อหาเมื่อนักเรียนไม่ตั้งใจฟัง จะตามเนื้อหาไม่ทัน 
และไม่ เข้าใจในเรื่ องนั้นๆ  ท าให้มีปัญหาเวลา
ปฏิบัติงานจริง (ยุทธพิชัย เขาแก้ว, 2550 : 4)
ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 
เรื่ ององค์ประกอบศิลป์ของนัก เรี ยนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จึง
ควรพัฒนาให้อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยมในการเรียน 
  จากประเด็นปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันจึงมี
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในช้ันเรียนเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการปรับ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแกนกลางในการจัด
การศึกษาเป็นมาตรฐานของชาติ มีการก าหนด
สมรรถนะผู้เรียน ควบคู่กับการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะจ าเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
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ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและ
น าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดย
สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้
เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่
เ ป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ โดยการแก้ปัญหาดังกล่าวและการ
จัดการ เรี ยนรู้ ให้นัก เรี ยนเกิดสมรรถนะ และ
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก าหนดนั้น สามารถเริ่มต้นได้จากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียน และสื่อการสอน
ที่น่าสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 168) 
  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในกระบวนการและสื่อ 
การสอนที่น่าสนใจ เป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน ให้สนใจ
บทเรียนได้เป็นอย่างดีและกระตุ้นการรับรู้ในทุกๆ 
ด้าน (จุฬารัตน์  นาควิโรจน์. 2545 : 10) ดังนั้น 
การที่น าหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  มาใช้ใน  เรื่ อง
องค์ประกอบศิลป์ จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้เรียน
เกิดความอยากเรียน มีความสุขกับการเรียน ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวนักเรียนเอง และจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนได้มากขึ้น 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
อันจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อ
การสอน เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีใน
การเรียนวิชาทศันศิลป์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการการศึกษาพหุภาษา ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (เปรื่อง กุมุท, 2519) และมี
คุณภาพดี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยหนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  3. เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ มี ต่ อการ เรี ยนหนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิกส์  เ รื่ อ ง
องค์ประกอบศิลป์ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 บุปผาชาติ  ทัฬหิกรณ์ (2540, หน้า 86) 
ได้ ให้ความหมายไว้ว่ า  หนั งสืออิ เล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การคลิกเปิดเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และ
ไฮเปอร์มีเดียได้ ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เชือ่มโยงได้อย่างสะดวกรวดเร็วพรั่งพร้อมด้วยข้อมูล
มัลติมีเดียในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลา
และสถานท่ีที่ตนสะดวก 
 สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง 
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่น าเสนอด้ วย
ข้อมูลที่หลากหลายทั้งข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง รวมถึงการเ ช่ือมโยง 
ข้อมูล เอาไว้ เ รียกว่ า สื่ อประสมไฮเปอร์มี เดี ย
(hypermedia) โดยสามารถเปิดอ่านผ่านหน้าจอ  
คอมพิวเตอร์ ท าให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม
ความต้องการไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งออก
ได้ ดังนี้  
          1. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่ง
ตามลักษณะการเข้าถึงข้อมูลและการอ่านโดยแบ่ง
ออกเป็น 
             1.1 ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ อ้ า ง อิ ง 
(Automated Reference Books)  
  1.2 ห นั ง สื อ เ รี ย น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(Automated Textbook Books)  
          2. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่ง
ตามช่องทางการสื่อสาร (Barker, 1991) แบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 
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              2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทาง
การสื่อสารทางเดียว 
              2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทาง
การสื่อสารหลายทาง 
          3. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่ง
ตามหน้าที่ (Barker and Giller, 1992) แบ่งออกได้
เป็น 4 รูปแบบ คือ 
             3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเก็บ
เอกสารส าคัญ (Archival) 
             3.2 หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ให้ข่าวสาร
ความรู้ (Information)  
             3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอน 
(Instructional)  
             3.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค าถาม 
(Interrogational)  
  องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 นุสรี อารียา มัสแหละ (2552) ได้กล่าวไว้
ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ความสะดวกสบายที่
ใครต่อใครต่างปรารถนา ทั้งในการพกพาและ 
การค้นหาข้อมูล โดยจะไม่พบกับปัญหากระดาษ
เหลือง เปื่อย ยุ่ย แหว่ง เพียงแต่ในการอ่านบนจอ 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ควรจะต้อง
ประกอบด้วยสื่อมากกว่า 2 สื่อตามองค์ประกอบ 
ดั งนี้  ตั วอั กษร  ภาพนิ่ ง  เสี ยงการ เคลื่ อนไหว  
การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ์วีดิทัศน์ และการจัดเก็บ
ข้ อมู ล  เป็ นต้ น  โดยที่ อ งค์ ประกอบ เหล่ านี้ มี
ค วามส าคัญกั บการออกแบบพัฒนาหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ดังนี ้
 1. อักขระ ในแต่ละหน้าของหนังสือจะมี
อักขระที่เป็นกราฟิก และอักขระที่หัวกลมสามารถสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน 
 2. ภาพนิ่ง เป็นภาพถ่ายทีน่ ามาตกแต่งด้วย
โปรแกรมตกแต่งภาพ นามสกุลไฟล์  คือ JPEG, PNG 
,GIF เป็นต้น 
 3. ภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพที่ถ่ายจาก
กล้องถ่ายภาพวิดีโอ 
 4. เสียง เป็นภาพบรรยายเนื้อหาในหนังสือ 
 5. ภาพวีดิทัศน์ เป็นภาพที่ได้จากการน า
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาตัดต่อในโปรแกรม
ตัดต่อภาพ  

 6. การเช่ือมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์ ได้มี
การเช่ือมโยงทั้งภาพ เสียง ข้อความภายในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 7. การจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย จัดเก็บวีดิโอ 
รูปภาพ ข้อความ ในรูปแบบซีดีรอม CD-ROM 
  ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 Barker (จิระพันธ์  เดมะ, 2545 อ้างอิงมา
จาก Barker , 1992) ได้แบ่งประเภทของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ คือ  
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบต ารา 
(Textbooks)  
  2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือเสียง
อ่าน มีเสียงค าอ่าน เมื่อเปิดหนังสือจะมีเสียงอ่าน 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือ
ภาพนิ่ง หรืออัลบั้มภาพ (static Picture Books)  
  4. หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือ
ภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books)  
  5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อ
ประสม (Multimedia)  
  6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อ
หลากหลาย (Polymedia books)  
  7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือ
เชื่อมโยง (Hypermedia Book)  
  8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือ
อัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books)  
  9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสื่อหนังสือ
ทางไกล (Telemedia Electronic Books)  
  10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือ 
ไซเบอร์เสปซ (Cyberspace books)  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทมี 
คุณลักษณะเฉพาะ ส าหรับผู้วิจัยเลือกใช้ตามความ
เหมาะสมของงาน แต่ส่วนใหญ่จะเน้นแบบสื่อผสมทั้ง
ภาพ (Visual) เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) วีดิทัศน์ เสียง (Audio) ข้อความและ
การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ  
 ส าหรับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
เรื่ อ ง  องค์ประกอบศิลป์  ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 ในครั้งนี้จะอยู่ ในรูปแบบของ
หนังสือเช่ือมโยง (Hypermedia Book) ซึ่งมี
คุณสมบัติ ก ารน า เสนอข้อมู ล ในลักษณะของ 
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มัลติมีเดีย และสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสาระภายใน
เล่ม เพื่อเช่ือมไปสู่เนื้อหาสาระที่ออกแบบเช่ือมโยง
กันภายใน และเป็นแนวทางในการศึกษาแก่ผู้เรียน
โปรแกรมที่นิยมใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 โ ป ร แ ก ร ม ที่ นิ ย ม ใ ช้ ส ร้ า ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 
 1. โปรแกรม Flip Album 
 2. โปรแกรม Desktop Author 
 3. โปรแกรม Flash Album Deluxe 
 ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรม
ส าหรับอ่าน e-Book ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ
เปิดเอกสารได้  การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้ เลือกใช้
โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งาน   

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง องค์ประกอบ
ศิลป์  สู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียน 
ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการการศึกษา 
พหุภาษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน  
4 ห้อง รวม 120 คน แต่ละห้องมีนักเรียนที่คละกันทั้ง
เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน  
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา 
พหุภาษา ท่ีเรียนวิชาทัศนศิลป์ จ านวน 30 คน ได้มา
โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  
1 ห้องเรียน 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย คือ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ส าหรับ 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา 
พหุภาษา ที่ผู้ วิจัยพัฒนาโดยผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค 
และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 90/90  
  2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ 
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 เ ป็ น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ 
  4. แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้าน
เทคนิคและด้านวัดผล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 1. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 
การประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค และด้านวัดผล 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
 3. สร้างแบบทดสอบ ชนิดปรนัย มี 4 
ตัวเลือก จ านวน 41 ข้อ แล้วน าไปหาความยากง่าย  
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นแล้วเลือก
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนและสร้างแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของนักเรียน 
 4.  ท าการทดลองโดยให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
จ านวน 40 ข้ อ ใ ช้ เวลา  50 นาที  หลั งจากนั้ น  
1 สัปดาห์ ให้นักเรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ใช้เวลา 50 นาที และให้ท า
แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที 
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันแต่สลับตัวเลือกให้
แตกต่างกัน และท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังจากเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 5. ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติและสรุปผล 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบ
ศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการ
การศึกษาพหุภาษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ที่ก าหนดไว้ โดยประสิทธิภาพของ
หนั ง สื อ อิ เ ล็ กทร อนิ กส์ ที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒนา  มี ค่ า
ประสิทธิภาพ 92.67/93.33 ส่วนคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี 
 2. คะแนนของนักเรียนหลังจากการเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ย 4.68 สรุปว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้สร้างควรมีความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น Microsoft Word และ Adobe  
Photo Shop รวมทั้งโปรแกรมหลักท่ีใช้ในการจัดท า
คือโปรแกรม Flip Album 
      1.2 การออกแบบและสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการวางแผนการท างาน มีการ
ออกแบบโดยการเขียนเค้าโครงเล่าเรื่ อง (Story 
board) เพื่อให้ทราบแผนการสร้าง ด าเนินการตาม
แผนได้อย่างครบถ้วน สะดวกในการเตรียมข้อมูล 
ภาพประกอบ เสียง ตลอดจนเนื้อหาต่างๆ  
      1.3 การก าหนดเนื้อหาแต่ละบทเรียนใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรใช้ข้อความอธิบายที่อ่าน
เข้าใจได้ง่าย นักเรียนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
จ านวนเนื้อหาในแต่ละหน้ามีปริมาณพอดี เพื่อไม่ให้
เกิดความอ่อนล้าในการศึกษาด้วยตนเองของนักเรียน 
และเพื่อความเหมาะสมทางด้านเวลาในการศึกษา 
      1.4 จากการทดลองใช้หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่านักเรียนให้ความสนใจในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น และมีนักเรียนจ านวน
มากที่ต้องการแผ่นโปรแกรมหนังสือดังกล่าวกลับไป 

ศึกษาต่อนอกห้องเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนควรมี 
การเตรียมความพร้อม ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ อาทิ ห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย 
ห้องคอมพิวเตอร์ หรือการจัดท าส าเนาแผ่นเพื่อให้
นักเรียนสามารถยืมกลับไปศึกษาต่อที่บ้านได้ 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1 ในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ปัจจุบัน อินเตอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทในการจัด 
การเรียนการสอนอย่างมาก ดังนั้นการเผยแพร่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ จึงเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ในสถานศึกษาเพิ่มเติม 
     2.2 ควรมีการวิจัยโดยการน าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอื่นเพิ่มเติม เพื่อศึกษา
ถึงผลการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับช้ัน 
     2.3 ควรมีการวิจัยสร้างและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ หรือการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ช้ันอื่นเพิ่มเติม เพื่อศึกษาถึงผลการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน เป็นต้น 
      2.4 ควรมีการวิจัยด้านการศึกษา
เปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ กับการจัดการเรียนการสอนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา 
สื่อการสอน การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในโอกาสต่อไป 
      2.5 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยหนังสืออิ เล็ กทรอนิกส์ ในวิชา
ทัศนศิลป์ในเรื่องอื่นๆ และศึกษาเกี่ยวกับความคงทน
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กับการสอนแบบปกติ 
A Comparison of Prathomsuksa 3 Students’learning achievement on 
Basic Knowledge of Colours by Using Computer–assisted Instruction 

and a Traditional Teaching Method 
 

พัณณิตา  สรรพโส 1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ เรื่อง 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ เรื่อง ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่ เรียนจากการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนและจากการสอนปกติและ 3) เพื่อศึกษา 
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ คัดเลือก
โดยการสุ่มห้องเรียนแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) ได้ 2 ห้องเรียน และก าหนด
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีการ
สอนปกติ  เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ   
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสี 2) แบบทดสอบ 3) แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) แบบประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ และ 
5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test (Independent samples) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน เ รื่ อ ง  ความรู้ พื้ นฐ าน เกี่ ย วกั บสี  มี
ประสิทธิภาพ 81.73/82.50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการสอน

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสีสูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยวิธีการสอน
ปกติ  อย่ า งมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .05  
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 (  = 4.61) 

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to develop the Computer-assisted 
Instruction on Basic Knowledge of Colours for 
prathomsuksa 3 students of the 80/80 
efficiency criterion 2) to compare the 
students’ learning achievement scores by  
using the Computer-assisted Instruction on 
Basic Electric and a traditional teaching 
method  and  3) to study the students’ 
satisfaction towards  using the Computer - 
assisted Instruction. 
  Samples were selected by a multi-
stage random  sampling technique. Two 
classes from Nakornnonwittaya 5 Tansamrit 
School  were randomly assigned into the 
experimental group taught by   the Computer-
assisted Instruction and a control group taught 
by a traditional teaching method.  The 
research instruments consisted of  1) the  
Computer-assisted Instruction on Basic 
Knowledge of Colours 2) an achievement test,  
 



105 
 

3) the media evaluation form,  4) the Index of 
Item-objective Congruence evaluation form 
and  5) the questionnaire of students’ 
satisfaction. Data were analyzed by 
percentages, means, standard deviation and t-
test (independent samples) 
 The research results showed that:  
1) the efficiency of the Computer-assisted 
Instruction on Basic Knowledge of Colours was 
81.73/82.50 according to the criterion,  2) the 
students’ learning achievement scores using 
the Computer-assisted Instruction was 
significantly higher than those of a traditional 
teaching method at .05 level, and  3) the 
students’ satisfaction on using the Computer–
assisted Instruction was at the highest level. 
(  = 4.61)  

บทน า 
  จ า ก ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การเรียนรู้กลุ่มสาระ
ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่า
ของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ
ในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญคือ 
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  สาระทัศนศิลป์ เป็น
หน่วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์
ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยุ กต์ ใ ช้ ใน ชีวิ ตประจ าวัน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551) 
  เนื่องจากเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี จ าเป็นต้องมีความรู้เพื่อ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
การถ ายทอดนั้นต องอาศัยความช านาญและ 
การแสดงออกด วยจินตนาการด วยรูปแบบที่
สร้างสรรค ซึ่งรูปแบบที่เปนรูปธรรมนี้จะมีผลไปสู
ก า รมอง เห็ น  และความรู สึ ก สั มผั ส  ร วม ถึ ง 
การฝกปฏิบัติ ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีซับซ้อน จึงต้องใช้สื่อ 
 
 

เพื่อเป็นตัวช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  
แต่สื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเอกสาร
ประกอบการเรียน หนังสือเรียน ซึ่งไม่มีรายละเอียด
เพียงพอที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้  รวมทั้ งในการ
ปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะ การผสมสีเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
โดยตรง แต่เนื่องจากอุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน รวมถึงเวลาในการสาธิตและลงมือปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย จึงมีผลให้การสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  ส่งผลให้นักเรียน
ขาดทักษะในการจ าแนกสีต่างๆ ได้ครบถ้วน เกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียนท าให้ในปีการศึกษา 
2553 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสี วิชาศิลปะ อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
, 2553) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ใน 
การเรียนจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่
ผู้ เรียน ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะเพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาเรียนหรือผู้ เรียนสามารถน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้ในการเรียนของตนเอง
นอกสถานที่ ซึ่งผู้เรียนสะดวกได้ เช่น เรียนที่บ้าน 
หรือสถานท่ีอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะ
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสี วิชาศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น
กว่าเดิม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนวิชาศิลปะ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาศิลปะ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่ เรียนจาก 
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
จากวิธีการสอนปกติ 
   3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3  
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมใน 
เรื่องต่อไปนี ้
  1. แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
  ความหมายและลักษณะของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจากภาษาอังกฤษ
ว่า Computer-assisted Instruction หรือใช้ค าย่อ
ว่า CAI และมีผู้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  อ านวย  เดชชัยศรี (2544) กลาววา วิธี 
สรางบทเรียนในเนื้อหาวิชาตางๆ มาใชกับไมโคร
คอมพิวเตอร และน ามาชวยสอน เรารูจักกันในนาม
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 
Instruction: CAI) เนื้อหาและรูปแบบที่บรรจุใน 
ซอฟต แวร เราเรียกว า บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ชวยสอน  
  กิดานันท มลิทอง (2548) กลาววา 
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 
Instruction) คือ คอมพิวเตอรในบทบาท “ผูสอน” 
เป นการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ 
กิจกรรม การปฏิสัมพันธโตตอบและการใหผลปอน 
กลับแกผู เรียนเชนเดียวกับที่ครูผู สอนกระท าใน 
หองเรียน แตการใชคอมพิวเตอรจะสามารถใชกับผู
เรียนทั้งห องหรือให ผู เรียนศึกษาด วยตนเองใน
ลักษณะการศึกษารายบุคคลไดดวย การใชในบทบาท
ผูสอนจึงใชไดทั้งการศึกษาแบบปกติและการศึกษา
ทางไกลที่ผูเรียนเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรดวย
การเรียนการสอนบนเว็บ การใช งานลักษณะนี้
คอมพิวเตอรจะมีบทบาทและหนาที่เสมือนผูสอน ที่
น าเสนอเนื้อหาบทเรียนและแบบทดสอบ  
  จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา 
บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนเปนสื่อการเรียน 
การสอนในรูปของบทเรียน โปรแกรมมีลักษณะ 
เปนสื่อผสมประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพกราฟก เสียงและขอความตางๆ ผูเรียนสามารถ
ตอบค าถามและปอนขอมูลโตตอบกับคอมพิวเตอร
เปนการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถท า
กิจกรรมการทดลอง แบบฝ กหัด แบบทดสอบ 

กอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ไดบอยครั้งเทาที ่
ตองการและสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ
ตน เอ ง ไ ด  มี ปฏิ สั มพั น ธ ร ะหว า งผู เ รี ยนกั บ
คอมพิวเตอร ลักษณะสองทางผูเรียนไดรับผลปอน 
กลับทันที สามารถใหผูเรียนไดเรียนรูหรือทบทวน
บทเรียนซ้ า ได นอกเหนือเวลา เรี ยน สามารถ
ตรวจสอบศักยภาพของผู เรียน และสามารถสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลได ท าใหลดเวลาเรียน 
และภาระของครูไดดวย  
  มนต์ชัย  เทียนทอง  (2545) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สมบูรณ์ได้ดังนี้ 
  1. สารสนเทศ (Information) 
  2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individualization) 
  3. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
  4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที
(Immediate feedback)  
  2. แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ขั้นตอนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
  ขั้นตอนในการออกแบบคอมพิ วเตอร์ 
ช่วยสอนเป็นขั้นตอนส าคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สนใจสร้างคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจ าเป็นต้องศึกษาขั้นตอนในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและน ามาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะ 
การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยไม่มีขั้นตอน 
การออกแบบที่ แน่ ชั ด  นอกจากจะท า ให้ เ กิ ด 
การเสียเวลาแล้วยังส่งผลให้ได้งานซึ่งไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพได้ 
 อ านวย  เดชชัยศรี (2544) ได้เสนอขั้นตอน
การผลิ ตบท เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอร์ ช่ วยสอน  ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ 5 ขั้นตอน โดย
สามารถท าเป็นแบบจ าลองได้ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 : ก าหนดเนื้อหาวิชาและ
ระดับชั้น  
  ขั้นตอนท่ี 2 : การก าหนดวัตถุประสงค  
  ขั้นตอนท่ี 3 : การวิเคราะหเนื้อหา 
  ขั้นตอนท่ี 4 : การสรางแบบทดสอบ  
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ขั้นตอนท่ี 5 : การเขียนบทเรียน  
  การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
 การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมที่ส าคัญก็
คือ การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ว่านวัตกรรมนั้น มีความเหมาะสม ถูกต้องหรือ
สอดคล้องกับปัญหา เนื้อหา จุดประสงค์ วัยของ
นักเรียนหรือไม่ วิธีการตรวจสอบสามารถกระท าได้
โดยให้ผู้เช่ียวชาญ (Expert) หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้
มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ อย่างน้อยที่สุด 3 คน ได้
อ่านหรือตรวจสอบว่า สื่อ/นวัตกรรมนั้น ดี เหมาะสม 
ใช้ได้หรือไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือตาม
เจตนาของผู้สร้างหรือไม่  
  การหาประสิ ทธิ ภ าพของบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พข อ งบ ท เ รี ย น
คอมพิ ว เ ตอร์ ช่ ว ยสอน  หมายถึ ง  ก า รหาค่ า
ความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ถึงระดับ
เกณฑ์ที่ก าหนด (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2520) ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการท า
ความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงตั้งเกณฑ์ไว้ท่ี 80/80   
  80  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละของนักเรียนที่ ได้จากการท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ  
  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2520) เมื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นเป็นต้นแบบแล้ว ต้องน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหาประสิทธิภาพ ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้  
  1. แบบเดี่ยว (1:1) คือ ทดลองกับผู้เรียน 3 
คน โดยใ ช้ เด็ กอ่ อน ปานกลาง  และ เด็ ก เก่ ง 
ค านวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น 
โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ต้องวิตกเมื่อปรับปรุง
แล้วจะสูงขึ้น 
  2. แบบกลุ่ม (1:10) คือ ทดลองกับผู้เรียน  

6-10 คน คละผู้ เรียนที่ เก่งกับอ่อน  ค านวณหา
ประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของ
ผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉลี่ยจะห่าง
จากเกณฑ์ประมาณ 10% นั่นคือ E1/E2 ที่ได้จะมี
ค่าประมาณ 70/70  
  3. ภาคสนาม (1 : 100) คือ ทดลองกับ
ผู้เรียนทั้งช้ัน 30 คน ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วให้
เทียบค่า E1/E2 ที่หาได้จากชุดการสอนกับเกณฑ์ 
E1/E2 เพื่อดูว่าจะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม่  
การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือค่าแปรปรวน 2.5 
 – 5% หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนไม่ควรต่ า
กว่าเกณฑ์เกิน 5% แต่โดยปกติเราจะก าหนดไว้ 
2.5% เช่น ตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 90/90 เมื่อ
ทดลองแบบ 1:100 แล้ว บทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ 
87.5/87.5 ก็สามารถยอมรับได้ว่าบทเรียนนั้นมี
ประสิทธิภาพ  
  3. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผ ล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ( learning 
achievement) เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ในการ
จัดการศึกษา มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ดังนี้  
  ไพศาล หวังพานิช (2526) กล่าวว่า 
“ผลสัมฤทธิ์ (achievement) หรือผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน (academic achievement)” หมายถึง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจาก
การเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เกิดจากการฝึกอบรม
หรือจากการสอน  การวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถหรือสัมฤทธิ์ผล (level 
of accomplishment) ของบุคคลหลังจากได้รับการ
ฝึกอบรม 
  จากความหมายที่ กล่ าวมาสรุปได้ ว่ า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถด้าน
ความรู้ ทักษะและความช านาญรวมทั้งประสบการณ์
ที่ได้จากการเรียนรู้ การฝึกฝนของแต่ละคน ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งแสดง
ให้เห็นได้ด้วยคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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  4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ 
  Good (1973) ไดใหความหมายวา ความ
พึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดับความรู
สึกพอใจซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติ
ที่ดีของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ 
  อุบลลักษณ ไชยชนะ (2543) กลาววา 
ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติที่ เ ป นไปตามคาดหวั งที่ จะท า ให เกิด
ความสามารถในการเรียนรูที่ไดยิ่งข้ึน 
  จากความหมายดังกล าว พอสรุปได วา 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู สึกชอบพอใจและ
ประทับใจของบุคคลที่ได รับการตอบสนองตาม
ความตองการและมีความสุขเมื่อไดปฏิบัติงานหรือ
กระท าสิ่งต างๆ จนบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งจะแสดง
ออกมาทางพฤติกรรม สังเกตจากสายตา ค าพูด และ
การแสดงออกทางพฤติกรรม 

สมมติฐานของการวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่อง 
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ สี  ข อ งนั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน สูงกว่าวิธีการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธดี าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียน 
นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จ านวน 4 ห้องเรียน 
มีนักเรียนจ านวน 160 คน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนได้
จัดให้มีนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนเก่ง 
ปานกลาง อ่อน คละกันทุกปีการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่  3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา  5 ทานสัมฤทธิ์  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 คัดเลือกโดยการ 
สุ่ มห้ องเ รี ยนแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage 
Random Sampling) โดยคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้ 2 ห้อง
และเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง

สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่ม
ควบคุมสอนโดยวิธีการสอนปกติ   
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
             1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ศิลปะ เรื่ อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  ซึ่งมีลักษณะแบบน าเสนอ
เนื้อหาใหม่ (Tutorials) และมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติผสมสีด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ก าหนดให้ รวมทั้งมีแบบทดสอบก่อนเรียน  
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
              2. แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบที่ใช้ใน
การทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบชนิดเดียวกันแต่สลับ
ข้อค าถามและข้อค าตอบ 
  3. แบบประเมินสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบไปด้วยการ
ประเมินด้านต่างๆ คือ ด้านเนื้อหาและการด าเนิน
เรื่อง  ด้านกราฟิกและเสียงด้านตัวอักษรและการใช้สี  
ด้านกิจกรรมแบบทดสอบและแบบฝึกทักษะและด้าน
การจัดการบทเรียน 
       4. แบบประเมินค่าความสอดคล้องของ
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item-
objective Congruence)  
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ท าวิจัยในช่วงวันที่ 26 มีนาคม –12 เมษายน 2555 
โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นข้ันตอนดังนี้ 
  1. ขอหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัย
จากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ แขวงท่าทราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 
  2. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ให้
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ  
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ใ ช้ ระยะ เ วลา  20 นาที  โดยท าล่ ว งหน้ าก่ อน 
การทดลอง 1 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
      1.1 ช้ีแจงถึงความเป็นมาและ
รายละเอียดในการทดลองในครั้งนี้ อธิบายวิธีการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3  
หลังจากนั้นท าการศึกษาหาความรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง เมื่อได้เรียนจนครบ
ทุกเนื้อหา โดยใช้เวลาครั้งละ 1 คาบ รวมจ านวน 2  
คาบ (100 นาที) จึงท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน  
20 ข้อ ให้ เวลา 20 นาที และท าแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจเป็นข้ันตอนสุดท้าย 
      1.2 รวบรวมคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์
ทางสถิติและหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
 2. กลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีการสอนปกติ
ด าเนินการทดลอง ดังนี ้
    2.1 ท าการสอนโดยครูผู้สอนซึ่งเป็นครู
ประจ าวิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ีแจง
วัตถปุระสงค์การเรียนรู้กับผู้เรียน สอนแบบบรรยาย
และเขียนอธิบายเนื้อหาต่างๆ บนกระดานประกอบ 
การบรรยาย และให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียน
แบบเรียนวิชาศิลปะ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ประกอบการเรียนการสอน เมื่อได้เรียนจนครบทุก
เนื้อหา  โดยใช้เวลาครั้งละ 1 คาบ รวมจ านวน 2  
คาบ (100 นาที)  จึงท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน  
20 ข้อ ให้เวลา 20 นาที   
     2.2 รวบรวมคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์
ทางสถิติ   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
สร้ า งขึ้ นตาม เกณฑ์  80/80 โดยใ ช้สูตร  E1/E2  
(ชัยยงค์ พรหมวงค,์ 2520) 

   2. วิ เ คราะห์ เปรี ยบ เทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี 
กับกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนปกติ โดยใช้ค่าสถิติ  
t-test (independent samples) ที่นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
  3. ความพึงพอใจ เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สรุปผลการวิจัย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ความรู้ พื้ นฐานเกี่ ยวกับสี  ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
81.73/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง
ที่ ใช้วิธีสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูง
กว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      1.1 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี เขามาใชใน
การเรียนการสอนผู เรียนมีความกระตือรือร น 
เนื่องจากในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเสียง
บรรยายประกอบพร้อมภาพ เคลื่อนไหว  มีกิจกรรม
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติและมีผลย้อนกลับ ท าให้
นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและเปนทางเลือกอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผูเรียนสามารถทบทวนและเรียนรูได
ดวยตนเองรวมทั้งเปนการฝกใหผูเรียนที่มีพัฒนาการ
ที่ดีสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยไมรูสึกเบื่อหนาย
ในบทเรียน 
      1.2 สามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี ไปใช้ร่วมใน
การสอนในสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับศิลปะ หรือน าไปเป็นแนวทางให้ผู้สอนหรือ
วิทยากรน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ต่อไป 
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     1.3 ในการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนั้น ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Adobe Flash 
CS4 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมในการสร้างสื่อ
มัลติมี เดีย การสร้างภาพเคลื่อนไหว สื่อภาพนิ่ง 
ตลอดจนสื่อที่มีระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ ท าให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจและการสร้าง
จากโปรแกรม Adobe Flash CS4 นั้นยังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ความน่าสนใจยิ่งข้ึน 
      1.4 ในการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครูหรือผูสอนควรมีการศึกษา
เกี่ยวกับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมบัติ
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลท าให้การแสดงผลแตกต่างกัน  
โดยเฉพาะการแสดงผลด้านสีและความคมชัด ระบบ
มัลติมีเดียและขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ผู้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรตรวจสอบ
การแสดงผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สร้างขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
แตกต่างกันก่อนน าไปใช้จริง 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
      2.1 ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในเรื่อง
ต่างๆ โดยใช คอมพิวเตอร ช วยสอนส าหรับเด็ก
นักเรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผเูรียนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนดียิ่งข้ึน 
     2.2 ควรมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ชวยสอนไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในเรื่อง
อื่นๆ  เพื่อให เกิดการพัฒนาทางด านความคิด  
จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะให้กับ
นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
     2.3 ควรมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ไปใช้วิจัยเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถและ 
เหมาะสมกับการใช้งานบน Tablet เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ โดยไม่ต้อง
พกพาคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด
อยากเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
วิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนปกติ 
A COMPARISON OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT IN HEALTH EDUCATION ON PREVENTION SEXUAL 

HARASSMENT BY USING A COMPUTER–ASSISTED INSTRUCTION AND 
A TRADITIONAL TEACHING METHOD 

 
นภาพร  อ่อนตา1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสุขศึกษา เรื่อง  
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากการสอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและจากการสอน
ปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 คัดเลือกโดยการสุ่มห้องเรียนแบบหลายขั้นตอน 
(multi-stage random sampling) โดยคัดเลือกด้วย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ได้ 
2 ห้อง และเลือกสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองเป็น
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
กลุ่มควบคุมเป็นการสอนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 2) แบบประเมิน
คุ ณ ภ า พ บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น 
 

3) แบบทดสอบ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และ t-test 
(independent samples) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ  มี
คุณภาพระดับดีมากและประสิทธิภาพ 85.00/82.66 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยวิธีการสอนปกติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจ
ของนัก เ รี ยนที่ มี ต่ อการ เรี ยน โดยใ ช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

Abstract 
  The purposes of this research were: 
1) to develop the Computer-assisted 
Instruction in Health Education On Prevention 
Sexual Harassment for mathayomsuksa 1 
students at 80/80 efficiency criteria. 2) to 
compare the students’ achievement scores 
using the Computer-assisted Instruction in  
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Health Education On Prevention Sexual  
Harassment for mathayomsuksa 1 students  
and  a Traditional Teaching Method  3) to 
study the students’ satisfaction on using the 
Computer - assisted Instruction in Health 
Education On Prevention Sexual Harassment. 
 The samples were mathayomsuksa 1 
students and were selectd by multi-stage 
random sampling technique. They were 2 
classes from Satriwittaya 2 School during the 
second semester of academic year 2011. 
Then, they were randomly assigned into an 
experimental group using the Computer-
assisted Instruction in Health Education on 
prevention Sexual harassment and a control 
group using a traditional teaching method. The 
research instruments were 1) the Computer-
assisted Instruction in Health Education on 
prevention Sexual harassment, 2) the media 
evaluation form, 3) test items, 4) the 
questionnair of students’ satisfaction.  Data 
were analyzed by percentages, means, 
standard deviation and t-test (independent 
samples) 
  The research results showed that:  
1) the efficiency of the Computer-assisted 
Instruction in Health Education on prevention 
Sexual harassment was at excellent level and 
the efficiency was 85.00/82.66 2) the students’ 
achievement scores using the  Computer-
assisted Instruction was significantly higher 
than those of the traditional teaching method 
at .05 level 3) the students’ satisfaction on 
using the Computer–assisted Instruction was at  
 
 

the highest level.  

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญอย่างที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึ กษาต้ อ งส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยต้อง 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป หรือที่ เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน (computer assisted instruction หรือ 
CAI) ที่ถือได้ว่าเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพ
การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนสามารถเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเองตามอัตราการเรียนรู้ โดยไม่
ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆ กันกับเพื่อนในห้องเรียน 
และผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีครู สามารถ
ทบทวนบทเรียนได้เองตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลด
ปัญหาการเรียนการสอนได้ ซึ่งในห้องเรียนมักจะพบ
ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนท่ีมีพื้นความรู้ไม่เท่ากัน มีความ
เข้าใจในบทเรียนไม่พร้อมกัน ผู้ เรียนที่มีความรู้
มากกว่าจะเข้าใจในบทเรียนได้เร็วแต่ก็ต้องรอเพื่อนๆ 
ที่ยังเรียนไม่เข้าใจก็จะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือ
ขาดความสนใจ ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้ดี  
  ในสังคมเราทุกวันน้ีมีแต่ปัญหามากมาย ท้ัง
ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ปัญหา
ครอบครัวและรวมถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 
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ในเด็กด้วย ความจริงแล้วการล่วงละเมิดทางเพศ 
เป็นสิ่งที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม แต่ก็น่าแปลกที่
แม้จะมีข้อห้ามและบทลงโทษทางสังคมและทาง
กฎหมายหนักหนาอย่างไร ก็กลับดูเหมือนว่าปัญหานี้
ก็ไม่เคยลดลงเลย ปัญหานับวันจะรุนแรงและน่ากลัว 
ทั้งในแง่ของรูปแบบ วิธีการที่ผู้กระท าผิดน ามาปฏิบัติ 
และเป็นปัญหาที่เรื้อรังเพราะยังไม่สามารถหาทาง
แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง มีข้อเท็จจริงที่เราควรต้องรู้
คือ การล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเกิดขึ้นได้แทบจะใน
ทุกสถานที่และเป็นที่น่าตกใจว่าสถานที่ๆ เด็กมักถูก
ล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด คือ ที่บ้าน โรงเรียน 
ห้องน้ าสาธารณะ สนามเด็กเล่น วัด ห้างสรรพสินค้า 
และเด็กที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด 
ทางเพศมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายไม่จ ากัดอายุ 
โดยเด็กที่ถูกกระท า หรือตกเป็นเหยื่อส่วนมาก มัก
เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ค่อยได้ดูแล 
เอาใจใส่ หรือปล่อยให้อยู่คนเดียวบ่อยๆ นอกจากนี้ 
เด็กมักถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนใกล้ตัวเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยง พ่อแท้ๆ พี่ชาย ลุง ป้า น้า 
อา เพื่อนบ้าน ครู พระ ซึ่งลักษณะของการล่วง
ละเมิดทางเพศในเด็ก คือ การล่วงละเมิดแบบไม่
สัมผัสร่างกาย ได้แก่ การพูดลวนลามเด็ก การแอบดู
เด็กอาบน้ า การโชว์อวัยวะเพศให้เด็กดู การส าเร็จ
ความใคร่ต่อหน้าเด็ก การให้เด็กดูภาพหรือหนังลามก 
การล่วงละเมิดแบบสัมผัสร่างกายภายนอก ได้แก่ 
การใช้มือลูบคล าสัมผัสอวัยวะเพศของเด็ก การให้
เด็กใช้มือลูบคล า หรือใช้ปากกับอวัยวะเพศของ
ตนเอง การล่วงละเมิดภายใน ได้แก่  การกระท า
ช าเรา เป็นต้น (แพง ชินพงษ,์ 2554)  
  จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 
โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 ปีการศึกษา 2553 วิชา 
สุขศึกษา พบว่า เรื่องการป้องกันการล่วงละเมิด 
ทางเพศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ นอกจาก 

นี้ พบว่า การเรียนการสอน เรื่อง การป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศนั้น ครูผู้สอนเน้นการสื่อสารทางเดียว 
โดยที่ครู เป็นศูนย์กลาง หรือผูกขาดการสอนอยู่ 
คนเดียวในการท าหน้าที่ส่งผ่านความรู้สู่นักเรียนใน
เรื่องของเพศศึกษาและพฤติกรรมทางเพศ วิธี 
การเรียนการสอนข้างต้น นอกจากจะไม่ดึงดูดให้
นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในช้ันเรียนแล้ว ยังไม่ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถซักถาม หรือพูดถึงในหัวข้อหรือ
ปัญหาที่พวกเขามีความสนใจหรือสงสัย ผลสืบเนื่อง
ต่อมาคือ นักเรียนจะไม่ได้รับการสอนให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นหรือหัวข้อทางเพศที่
เกิดขึ้นจริง เพราะความกลัวที่จะถูกมองหรือตกเป็น
เป้าสายตาของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท้ายท่ีสุดการไม่
เปิดใจและไม่เปิดเผยแบบตรงไปตรงมาจะน าไปสูก่าร
ขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการน าไปปฏิบัติด้วย
ปัญหาและ เหตุ ผลดั งกล่ าว  ผู้ วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
น่าสนใจ ที่จะท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
ผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เรื่อง 
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ วิชาสุขศึกษา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกับการสอนปกติ อีกทั้งศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดังกล่าว เพ่ือให้มีความหลากหลายในวิธีการสอนมาก
ยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่ อพัฒนาบทเ รี ยนคอมพิ ว เ ตอร์ 
ช่วยสอนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการล่วง 
ละเมิดทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จากการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนปกติ 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจากภาษาอังกฤษ
ว่าComputer-Assisted-Instruction หรือ CAI ซึ่ง
เป็นสื่อการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่มีผู้ให้ความหมายไว้
หลายท่าน ดังนี ้
  ยืน ภู่วรวรรณ (2531) ได้ให้ความหมาย 
ไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นค าที่มาจากภาษา 
อังกฤษว่า Computer-Assisted Instruction หรือ
เรียกย่อๆ ว่า CAI ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คือ โปรแกรมที่ได้น าเนื้อหาวิชาและล าดับวิธีการสอน
มาบันทึกเอาไว้ คอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนที่
เตรียมไว้อย่างเป็นระบบมาเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม ส าหรับนักเรียนแต่ละคนเป็นการประยุกต์
น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยจะมี
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นส าหรับเสนอเนื้อหาแบบต่างๆ 
ซึ่งเป็นการน าเสนอโดยตรงไปยังผู้เรียนผ่านทาง
จอภาพหรือทางแป้นพิมพ์โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมทางการสอน  
  ประไพ  พงษ์จิวานิช (2541) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยใน 
การเรียนการสอน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจาก
บทเรียนตามขั้นตอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่ ว ย ส อ น ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น อ ย่ า ง เ ป็ น ขั้ น ต อ น แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถบอกข้อผิดพลาด
ของผู้เรียนได้ เมื่อผู้เรียนท าผิดขั้นตอนของโปรแกรม 
นอกจากน้ันแล้ว คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือทบทวนเรียนซ้ าได้อีก 

 ทิศนา  แขมมณี  (2545) ให้ความหมาย 
ไว้ว่า เป็นสื่อโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบต่างๆ ที่
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับโปรแกรม มีการพัฒนา
ในหลายรูปแบบ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ 
การสอน บทเรียนแบบฝึกหัด สถานการณ์จ าลอง   
บทเรียนแบบเกม การค้นพบ การแก้ปัญหา รวมไป
ถึงการทดสอบ 
  สรุปความหมายจากที่กล่าวมาทั้งหมดได้ว่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน ใน
รูปแบบสื่อประสมที่ผู้สอนบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์หรือ
ซีดี เพื่อใช้แทนการสอนจริง โดยที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังได้รับการปฏิสัมพันธ์
อย่างทันที ทั้งนี้บทเรียนนั้นๆ จะมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน 
  ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ผู้ วิ จั ยหลายท่านได้แบ่ งประเภทของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ ดังนี้ 
  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทติวเตอร์ ประเภท
แบบฝึกหัด ประเภทเกม ประเภทการจ าลอง และ
ประเภททดสอบ 
  1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ 
คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งน าเสนอเนื้อหาแก่ 
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใหม่ หรือการทบทวน
เนื้อหาเดิมก็ตาม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทติวเตอร์ จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด 
เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ด้วย อย่างไร 
ก็ตามผู้เรียนมีอิสระพอที่จะเลือกตัดสินใจว่าจะท า
แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหรือไม่อย่างไร หรือจะ
เลือกเรียนเนื้อหาส่วนไหน เรียงล าดับในรูปแบบใด 
เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนจะ
สามารถควบคุมการเรียนของตนได้ตามความต้องการ 
ของตนเอง 
  2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
แบบฝึกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเน้น
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ให้ผู้ใช้ท าแบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนนั้นๆ คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนประเภท
แบบฝึกหัดเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่ได้รับ
ความนิยมมาก โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน 
หรือเรียนไม่ทันคนอื่นๆ ได้มีโอกาสท าความเข้าใจ
บทเรียนส าคัญๆ ได้โดยที่ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาใน
ช้ันเรียน อธิบายเนื้อหาเดิมซ ้าแล้วซ ้าอีก 
  3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการ
จ าลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่มีการน าเสนอ
บทเรียนในรูปของการจ าลองแบบ (simulation) 
โดยการจ าลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงขึ้น และ
บังคับให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจแก้ปัญหา (problem-
solving) ในตัวบทเรียน จะมีค าแนะน าเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจของผู้เรียนและแสดงผลลัพธ์ในการ
ตัดสินใจนั้นๆ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทการจ าลอง คือ การลดค่าใช้จ่ายและการลด
อันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จริง 
  4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม คือ 
บทเรียนทางคอมพิ ว เตอร์ที่ท า ให้ผู้ ใ ช้มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมไปว่าก าลังเรียนอยู่  
เกมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเป็นคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนประเภทท่ีส าคัญประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
การเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทนี้นิยมใช้กับ
เด็ กตั้ ง แต่ ระดับประถมศึ กษา ไปจนถึ งระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้  ยั งสามารถ
น ามาใช้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการ 
ปูทางให้ผู้ เ รียนเกิดความรู้ สึ กที่ดีกับการ เรียน 
ทางคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย 
  5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท 
แบบทดสอบ คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
การสร้างแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจ
ให้คะแนน การค านวณผลสอบ ข้อดีของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ  

ก า ร ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ผ ล ป้ อ น ก ลั บ โ ด ย ทั น ที
(immediate feedback) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการ
ทดสอบที่ ใ ช้กันอยู่ทั่ วๆ ไป นอกจากนี้  การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณผลสอบก็ยังมี
ความแม่นย าและรวดเร็วอีก 
  ขั้ น ต อ น ก า ร อ อ ก แ บ บ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Alessi and Thollip 
  การออกแบบบทเรี ยนคอมพิ ว เ ตอร์ 
ช่วยสอนของ Alessi and Thollip มีขั้นตอนทั้งหมด 
7 ขั้นตอน (ถนอมพร  เลาหจรัสพร, 2541) ดังนี ้
  1. ขั้นตอนการเตรียมการ (preparation)  
  2. ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (design 
instruction)  
  3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน (flowchart 
lesson)  
  4. ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด (create 
storyboard) 
  5. ขั้นตอนการสร้าง / เขียนโปรแกรม 
(program lesson)  
  6. ขั้นตอนการผลิต เอกสารประกอบ
บทเรียน (produce supporting materials)  
  7. ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน 
(evaluate and revise)  
  เ กณ ฑ์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พข อ งบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่า
ผู้ เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดย
ก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนน
การท างาน และการประกอบกิจกรรมของผู้เรียน
ทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอบหลังเรียนของ 
ผู้เรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดย E1 และ 
E2 มีความหมายดังนี้ 
  E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่
เกิดจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนจากชุดการสอน
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ของผู้เรียน (ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ ) 
  E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่
เกิดจากการท าแบบทดสอบหลังการเรียนของผู้เรียน 
(ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้) 

สมมติฐานการวิจัย 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศ สูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการ
สอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธดี าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สตรีวิทยา 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 17 ห้องเรียน รวมเป็น
จ านวนประชากรทั้ ง สิ้ น  700 คน  โดยแต่ ล ะ 
ห้องเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกันทุกปีการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่าง  
  ได้ แก่  นั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 คัดเลือกโดยการสุ่มห้องเรียนแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดย
คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) ได้ 2 ห้องเรียนและเลือกสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้องเรียน เป็นวิธีการสอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และกลุ่ม 
ควบคุม จ านวน 1 ห้องเรียน เป็นวิธีการสอนปกติ  
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
    1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา 
สุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 
2 ซึ่งมีลักษณะแบบน าเสนอเนื้อหาใหม่ (tutorials)   

  2. แบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบ 
ก่อนเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกัน 
การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  เพื่อออกหนังสือขออนุญาตและ 
ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ เป็น
ผู้เ ช่ียวชาญในด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค และด้าน 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดย
ก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 30 
นาที  น าผลคะแนนไปวิ เคราะห์ เปรี ยบ เทียบ 
ความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่ม 
  3. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถานท่ีที่ใช้ในการทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
  4. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกัน 
การล่วงละเมิดทางเพศ และกลุ่มควบคุมเรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ  
                4.1 กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการช้ีแจงถึง
ความเป็นมาและรายละเอียดการทดลองในครั้งนี้  
อธิบายวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 



117 
 

การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 หลังจากนั้นให้นักเรียนศึกษา
เนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง
ในห้องปฏิบัติการ โดยก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์  
1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน ให้นักเรียนทุกคนใช้หูฟัง
ในการศึกษาบทเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงรบกวน
นักเรียนคนอื่น ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเวลาศึกษาบทเรียน
จ านวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที เมื่อ
นักเรียนเรียนจนครบทุกเนื้อหา จึงท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ เป็นแบบ
ปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ให้เวลา 30 นาที  
ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นชุดเดียวกันกับ
ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แต่มีการสลับข้อค าถามและ
ค าตอบ และท าแบบสอบถามความพึงพอใจเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย 
     4.2 ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม ที่ ส อ น โ ด ย ป ก ติ 
ด าเนินการทดลอง ดังนี้  ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นการสอน
แบบบรรยายพร้อมกับเขียนอธิบายบนกระดาน ใช้
เวลาในการสอนทั้งสิ้น 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม
ทั้งสิ้น 100 นาที แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ ให้เวลา 
30 นาที ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นชุด
เดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แต่มีการสลับข้อ
ค าถามและค าตอบ และท าแบบสอบถามความ 
พึงพอใจเป็นข้ันตอนสุดท้าย 
  5. ร วบรวมคะแนนที่ ไ ด้ จ า กกา รท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนที่น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
เรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  6. หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สรุปผลการวิจัย 
   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา 
สุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพอยู่ใน
ร ะดั บดี ม ากแ ละ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพต าม เ กณ ฑ์
85.00/82.66 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  
เรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
จากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนัก เ รี ยนที่มี ต่ อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกัน 
การล่วงละเมิดทางเพศ อยู่ ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.46)   

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
      1.1 จากผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้รับความสนใจ
จากกลุ่มทดลองเป็นอย่างดี และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของกลุ่ มที่ เ รี ยนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติ จึง
ควรน าสื่อดังกล่าวไปใช้สอนควบคู่กับการเรียน 
การสอนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่าง 
สูงสุด 
      1.2 จากผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
แต่ควรพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักเรียนให้มากขึ้น เช่น มีการใช้ตัวอย่างสถานการณ์
จ าลองผ่านการ์ตูน หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสตัดสินใจคล้ายกับสถานการณ์จริง 
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มีการสอดแทรกความรู้ หากผู้เรียนตอบผิด จะแสดง
ถึงผลกระทบที่จะตามมา หากผู้เรียนตอบถูก จะ
แสดงถึงประโยชน์ต่อการป้องกันตนเองจากการล่วง
ละเมิดทางเพศ 
      1.3 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนระดับมากที่สุด แต่มีบางข้อที่ความพึงพอใจ
ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก คือ เสียงดนตรีและเสียง
บรรยายประกอบในบทเรียน ควรมีความแตกต่างใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เช่น มีเสียงดนตรีและเสียง
บรรยายที่เร็ว ช้า เสียงเน้นในจุดที่ส าคัญ แตกต่างกัน
ออกไป เพื่อเร้าความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้  
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
     2.1 การเช่ือมโยงเนื้อหาในแต่ละ
บทเรียน ควรมีปุ่มสัญลักษณ์การเช่ือมโยง และ 
ออกจากการเรียนที่ ชัดเจน เพื่อให้ผู้ เ รียนเกิด 
ความสะดวกสบายในการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล และ
ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 
     2.2 ควรมีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ตอบสนอง รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
บนโทรศัพท์มือถือ  และน ามาเปรียบเทียบกับ 
การเรียนโดยผ่านคอมพิวเตอร์  เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น  
     2.3 ควรมีการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีความหลากหลาย เช่น มี
วิดีโอ มีลิงค์เข้าสู่ เว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องใน
บทเรียนนั้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
นอกเหนือจากที่มีในบทเรียน 
      2.4 ควรมีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในเนื้อหาวิชาอื่นๆ และระดับช้ันอ่ืนๆ ต่อไป 
     2.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ควรจัดให้มีการอบรมครู
เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพราะในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น
ต้องอาศัยผู้ที่ มี ความช านาญหลายๆ ด้าน มา

สร้างสรรค์สื่อให้มีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะน าไปใช้
ในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียนการสอน ท าให้
ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเรียน
การสอนเพิ่มมากข้ึน 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. 2541. คอมพิวเตอร์ 
  ช่วยสอน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาโสต 
  ทัศนศึกษา, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ ์
  มหาวิทยาลยั. 
ทิศนา  แขมมณี. 2545. ศาสตร์การสอน. 
  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ ์
  มหาวิทยาลยั. 
ประไพ  พงษ์จิวานิช. 2541. “การสอนคณิตศาสตร์

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”.  
วารสาร สักทอง. 4 (เมษายน 2541) : 25. 

แพง  ชินพงษ.์  2554. หยุดการล่วงละเมิดทางเพศ 
  ในเด็ก ปัญหาเร้ือรังของสังคมไทย  
  (Online). http://www.manager.co.th 
  /Family/ViewNews.aspx?NewsID= 
  9530000165866,10 สิงหาคม 2554. 
ยืน  ภู่วรวรรณ.  2531. การใช้คอมพิวเตอร์ใน 
  การเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร:  
  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา,  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
 



1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอน 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ เร่ือง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

โดยการใช้แผนภาพกับการสอนปกติ 
A Comparison of Students’ Learning Achievement between Teaching 
by Electronics Book on Solving Problems of Linear Equation with One 

Variable by Using Diagrams and a Traditional Teaching Method 
 

มณีรัตน์  อิทธินิพัทธ์1 
 

บทคัดย่อ 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ   
1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแก้ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้แผนภาพที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่  1 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  กับ 
การสอนโดยใช้วิธีการสอนปกติ 3) ศึกษาความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร คัดเลือก
จากการสุ่มห้องเรียนแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage random sampling) ได้ 2 ห้องเรียน จัดเป็น
กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
กลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีการสอนปกติ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
2) แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
3) แบบทดสอบ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  
สถิติที่ ใ ช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ 
ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ 
Independent samples t-test   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
การใ ช้แผนภาพ มีประสิทธิภาพ 85.00/86.17  

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้
แผนภาพสูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยวิธีการสอนปกติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจ
ของนั ก เ รี ย นที่ มี ต่ อ กา ร เ รี ย น โดย ใ ช้หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (   = 4.80) 

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to develop the electronics book on solving 
problem of  linear equation with one variable 
by using diagrams of the 80/80 efficiency 
criterion. 2) to compare the students’ learning 
achievement using the electronics book and  
the traditional teaching method  3) to study 
the students’ satisfaction toward using the 
electronics book.  
 The samples were mathayomsuksa 1 
students from Suan Anan School, Bangkok. 
They were selected by multi-stage random 
sampling technique. The samples were  
randomly assigned into an experimental group  
using the electronics book and a control group 
using  a traditional teaching method. The 
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research instruments were: 1) the electronics 
book 2) the media evaluation form, 3) the 
learning achievement test ,  4) the students’ 
satisfaction questionnaire. Data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation and 
Independent samples t-test. 
  The research results showed that: 1) 
the efficiency of the the electronics book on 
solving problem of  linear equation with one 
variable by using diagram was 85.00/86.17  
according to the criterion,  2) the students’ 
learning achievement using  the electronics 
book on solving word problem of linear 
equation with one variable by using diagrams 
was significantly higher than those of the 
traditional teaching method at .05 level 3) the 
students’ satisfaction on using the electronics 
book on solving word problem of linear 
equation with one variable by using diagram 
was at the highest level. (   = 4.80) 

บทน า 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด 
อย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547) 
ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดการศึกษาของ
ประ เทศ ไทย ได้ เ ห็ นถึ งค วามส าคั ญของวิ ช า
คณิตศาสตร์ จึงมีการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ขึ้นในทุกระดับ ช้ัน ซึ่ งมีทั้ งการจัด 
การเรียนการสอนในรูปแบบของวิชาบังคับเลือก วิชา
เลือก ชุมนุม และชมรมต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมความรู้ของตนเองได้ตาม

ความสนใจแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้จากผล
การประเมินจากแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test; O - NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในปี พ.ศ.
2553  ซึ่งผลการประเมินระดับคุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ซึ่งเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
ที่ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและเป็น
เนื้อหาที่ครูพบปัญหามากที่สุดในการจัดการเรียน
การสอน คือ การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม อีกทั้งระดับ
สติปัญญาและพื้นความรู้ของนักเรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ตรงกัน  
ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ได้แก่ การให้นักเรียน
วาดภาพหรือแผนภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้นักเรียน
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโจทย์
ปัญหา เป็นการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย
ออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวที่สั้นและกะทัดรัดได้
ใจความ ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพการเรียงล าดับ
เหตุการณ์ในโจทย์ปัญหาได้ (สุมาลี   วงศ์ยะรา 
, 2536) อีกทั้งจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
ครูผู้สอนจ านวนมากได้เลือกใช้วิธีการสอนแบบยึด
ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง จะเน้นการสอนแบบบรรยาย
โดยใช้หนังสือเรียนประกอบในการเรียนการสอน 
ขาดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนที่
จะเป็นสิ่งกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ที่
จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์จากง่าย
ไปสู่เนื้อหาที่ยากข้ึนในรูปที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้น
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ตัวแปรเดียว โดยการใช้แผนภาพ เพื่อท าให้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความสนใจในการเรียน สามารถก าหนดบทเรียน
ด้วยตนเอง รู้สึกสนุกไปกับบทเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ในการเรียน ซึ่งจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้นกว่าเดิม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้
แผนภาพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอน
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแก้ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้แผนภาพกับ
นักเรียนท่ีสอนโดยวิธีการสอนปกติ  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ต่อการสอนโดยใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  เรื่อง  
การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้
แผนภาพ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมใน
เรื่องต่อไปนี ้
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  มีนักวิชาการให้ความหมายของ e – book 
ไว้ดังต่อไปนี ้
  Baker (1992) ได้กล่าวว่า e – book เป็น
การน าเอาส่วนที่เป็นข้อเด่นที่มีอยู่ในหนังสือแบบเดิม 
มาผนวกกับศั กยภาพของคอมพิ ว เตอร์  ซึ่ ง มี
ความสามารถในการน าเสนอเนื้อหา หรือองค์ความรู้
ในรูปแบบสื่อประสม เนื้อหาหลายมิติสามารถ

เชื่อมโยงท้ังแหล่งข้อมูลจากภายในและจากเครือข่าย 
หรือแบบเช่ือมโยง และการปฏิสัมพันธ์รูปแบบอ่ืนๆ 
  กิดานันท์ มลิทอง (2539) ได้กล่าวว่า  
E – Book หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการแปลงลงบน
สื่อบันทึกด้วยระบบดิจิทัล เ ช่น ซีดี–รอม หรือ
หนังสือท่ีพิมพ์ลงบนสื่อบันทึกด้วยระบบดิจิทัลแทนที่
จะพิมพ์ลงบนกระดาษเหมือนสิ่งพิมพ์ธรรมดา 
  จิระพันธ์ เดมะ (2545) ได้กล่าวว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e – book จะเป็นพัสดุห้องสมุด
ยุคใหม่ ที่เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นหนังสือที่
ผลิตจากการเขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรหรือภาพกราฟิก
ลงในแผ่นกระดาษ หรือวัสดุชนิดอื่นๆ เพื่อบันทึก
เนื้อหาสาระในรูปตัวหนังสือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์
ต่างๆ เช่น ที่ใช้กันปกติทั่วไปจากอดีตถึงปัจจุบัน
เปลี่ยนมาบันทึกและน าเสนอเนื้อหาสาระทั้งหมดเปน็
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปสัญญาณดิจิตอลลงใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่น แผ่นซีดีรอม 
ปาล์มบุก 
 โ ค ร ง ส ร้ า ง หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์  
(e-book Construction) 
  โครงสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book 
Construction) ลักษณะโครงสร้างของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะมีความคล้ายคลึงกับหนังสือทั่วไปที่
พิมพ์ด้วยกระดาษ หากจะมีความแตกต่างที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือ กระบวนการผลิต รูปแบบ และวิธีการ
อ่านหนังสือ สรุปโครงสร้ างทั่ วไปของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
  1. หน้าปก (Front Cover) หมายถึง ปก
ด้านหน้าของหนังสือ ซึ่งจะอยู่ส่วนแรก เป็นตัวบ่ง
บอกว่า หนังสือเล่มนี้ช่ืออะไร ใครเป็นผู้แต่ง 
  2. ค าน า (Introduction) หมายถึง ค าบอก
กล่าวของผู้เขียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้น  
  3. สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบ่ง
บอกหัวเรื่องส าคัญที่อยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้วย
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อะไรบ้างอยู่ที่หน้าใดของหนังสือ สามารถเช่ือมโยง
ไปสู่หน้าต่างๆ ภายในเล่มได้  
  4. สาระของหนังสือแต่ละหน้า หมายถึง 
ส่วนประกอบส าคัญในแต่ละหน้าที่ปรากฏภายในเล่ม  
  5. อ้างอิง หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้น ามา
อ้างอิง อาจเป็นเอกสาร ต ารา หรือเว็บไซต์ก็ได้ 
           6. ดัชนี หมายถึง การระบุค าส าคัญหรือ
ค าหลักต่างๆ ที่อยู่ภายในเล่มโดยเรียงล าดับตัวอักษร
ให้สะดวกต่อการค้นหา พร้อมระบุเลขหน้าและจุด
เชื่อมโยง 
   7. ปกหลัง หมายถึง ปกด้านหลังของ
หนังสือ ซึ่งจะอยู่ส่วนท้ายเล่ม 
  2.  จิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด Gagne 
  หลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตามแนวคิดของ Gagne ช่วยท าให้ได้บทเรียนที่เกิด
จากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง 
โดยยึดหลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ 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) 
  5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้  (guide 
learning) 
  6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (elicit 
response)   
  7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) 
  8. ทดสอบความรู้ ใหม่  (assess 
performance)  
  9. สรุปและน าไปใช้ (review and transfer) 

 3. แนวทางในการสอนแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียน
ด าเนินการร่วมกัน โดยครูต้องพยายามช่วยให้
นักเรียนเข้าใจปัญหาอย่างแจ่มชัด พร้อมกันนี้ต้อง
คอยกระตุ้น ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความคิด สามารถน า
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา มีทักษะในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา สามารถแปลงโจทย์ปัญหาที่มี
อยู่ ใ นลั กษณะของประ โ ยคภาษามา เป็ น รู ป 
ประโยคสัญลักษณ์ น าวิธีการคิดวิเคราะห์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และควรเปิดโอกาสให้นักเรียน เช่น 
สร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง เป็นต้น 
  แผนภาพกับการแก้โจทย์ปัญหา 
 ยุพิน พิพิธกุล (2530) กล่าวว่าการใช้และ
การสร้างภาพประกอบการสอนแก้โจทย์ปัญหา 
ผู้สอนควรจะฝึกการวาดภาพลายเส้นง่ายๆ เพราะ
เมื่อสอนไปวาดไป หรือใช้ภาพส าเร็จจะท าให้
นักเรียนสนใจและเข้าใจมากข้ึน 
 สุวร กาญจนมยูร (2544) กล่าวว่า เทคนิค
การวาดภาพประกอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อ
ท าให้ข้อความในโจทย์ปัญหาชัดเจน เพราะมี
ภาพประกอบ นักเรียนหลายคนจะเข้าใจข้อความ
ของโจทย์ปัญหาหลังจากวาดภาพประกอบเสร็จแล้ว 
 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถ ในการแก้ โ จทย์ ปัญหา
คณิตศาสตร์นั้น ครูควรใช้การเขียนภาพมาประกอบ 
การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าให้
นักเรียนมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  4. แนวคิดเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพ 
  ความสามารถของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
การใช้แผนภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดหวัง โดยในการก าหนดเกณฑ์จะ
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ค านึงถึงกระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งก าหนดเป็น 
ร้อยละของคะแนนมีค่าเป็น E1/E2 (ชัยยงค์   
พรหมวงศ์, 2520) 
  E1 ห ม า ย ถึ ง  ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พข อ ง
กระบวนการคิดเป็นร้อยละของคะแนนจากการท า
กิจกรรมระหว่างเรียน  
  E2 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์
คิดเป็นร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ภายหลังจาก 
การสอนโดย ใ ช้หนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เ รื่ อ ง  
การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้
แผนภาพ สูงกว่านักเรียนที่สอนโดยวิธีการสอนปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 จ านวน 4 
ห้องๆ ละ 33 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน ซึ่งในแต่ละ
ห้องเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละระหว่างนักเรียน
เก่ง ปานกลางและอ่อน   
  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียน 
ที่ 2  โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
2 ห้องเรียน ห้องละ 33 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 66 
คน ซึ่งได้มาด้วยการคัดเลือกโดยการสุ่มห้องเรียน
แบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรกคัดเลือกโดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random  sampling) ได้ 2 
ห้อง จากนั้นสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากและ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้อง 

ใช้วิธีการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 1 ห้อง ใช้วิธีการสอนปกติ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแก ้
ปัญหาสมการเ ชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้
แผนภาพเป็นหนังสือแบบสื่อประสม มีแบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 85.00/86.17   
  2. แบบประเมินสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้เช่ียวชาญ ประกอบไปด้วยการประเมิน คือ  
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้านกราฟิก และ
เสียงด้านตัวอักษรและการใ ช้สี  ด้ านกิจกรรม
แบบทดสอบและแบบฝึกทักษะและด้านการจัดการ
บทเรียน พบว่าผลการประเมินรวมทั้งด้านเนื้อหา
และเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (     = 4.66,  
S.D.=0.52) 
 3. แบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบ 
ก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบชนิดเดียวกันแต่สลับ
ข้อและตัวเลือกตอบ โดยข้อสอบนี้มีค่าความยากง่าย
อยู่ในระดับ 0.33 - 0.79 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ใน
ระดับ 0.37 – 0.93 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ 
การเรี ยนโดยใช้หนั งสืออิ เล็ กทรอนิกส์  เ รื่ อ ง  
การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้
แผนภาพ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
โดยระดับคะแนนเฉลี่ยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  (    = 4.80 , S.D. = 0.54)   
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ
ด าเนินการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้
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  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ออกหนังสืออนุญาต ขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขอ
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหา ด้าน
เทคนิค และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 2. ผู้วิจัยน าหนังสือจากภาควิชาเทคโนโลยี
การศึ กษา  คณะศึ กษาศาสตร์  มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ ส่งถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสวนอนันต์  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยในช่วงวันที่ 19 มีนาคม 
– 12 เมษายน 2555  
 3. ด าเนินการผลิตสื่อและให้ผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหาและเทคนิคประเมินคุณภาพของสื่อ    
 4. ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท า แบ บ ทด ส อบ 
ก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดย
ก าหนดเวลาการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 45 นาที   
 5. เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
 6. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
 โดยกลุ่มทดลองด าเนินการสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว โดยการใช้แผนภาพ และกลุ่มควบคุมใช้
วิธีการสอนปกติ ซึ่งท้ัง 2 กลุ่ม จะด าเนินการสอนโดย
ใช้เวลา 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 150 
นาที หลังจากสอนเนื้อหาครบแล้วให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนกลุ่ม
ทดลองต้องท าแบบสอบถามความพึงพอใจด้วย 
  7. รวบรวมคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ 
ทางสถิติ  
  8. หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการวิจัย 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การแก้ 
ปัญหาสมการเ ชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้

แผนภาพ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.00/86.17 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ภายหลังจาก 
การสอนโดย ใ ช้หนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เ รื่ อ ง  
การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้
แผนภาพ สูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยวิธีปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแก้ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้แผนภาพ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      1.1 จากการวิจัยพบว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนี้ได้รับความสนใจ
จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและอาจารย์ผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เพราะเป็นสื่อการเรียน 
การสอนที่ทางโรงเรียนไม่เคยน ามาใช้ในการเรียน
การสอนมาก่อน จึงได้รับความสนใจ ค าแนะน าและ
ค าติชมเป็นอย่างมาก จึงเล็งเห็นว่าควรน าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้ไปใช้สอนควบคู่กับการเรียน 
การสอนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างสูงสุด 
     1.2 เนื่องจากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็น
ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแก้ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้แผนภาพ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นสื่อท่ีมีจุดเด่น
เรื่องการน าเอาแผนภาพมาประยุกต์ใ ช้ในการ 
แก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและน าเสนอ
เนื้อหาโดยการใช้มัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจให้กับบทเรียน ท าให้นักเรียนสามารถเห็น
ภาพและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งนักเรียนยัง
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างได้ผล จึงสมควร
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น าไปใช้ เป็นเครื่องมือในการผลิต เป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาอื่นๆ ของวิชาวิคณิตศาสตร์ที่
ยากแก่การเข้าใจ รวมทั้งเนื้อหาในรายวิชาอื่นๆ ของ
โรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจและความสามารถของ 
แต่ละบุคคลได้ 
     1.3 จากผลการวิจัย มีนักเรียนบางส่วน
เกิดความเบื่อหน่ายกับการศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่มี
จ านวนของตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน
จ านวนหลายข้อ ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงควรน าเสนอ
รูปแบบของแต่ละตัวอย่างให้รูปแบบการน าเสนอที่
หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดอยาก
ความรู้ สึกอยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจ
ออกแบบบทเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้
นักเรียนรู้สึกสนุกสนานไปกับบทเรียน  
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
     2.1 ควรมีการน าเนื้อหาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหัวเรื่องต่างๆ มาประยุกต์
สร้างเป็นสื่อในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้
มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความน่ าสนใจให้กับ
บทเรียน และยังท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนได้อย่างอิสระตามความสามารถของตนเอง  
     2.2 ควรมีการพัฒนาโดยน าเอาแผนภาพ
ไปประยุ กต์ ใ ช้กับหั ว เ รื่ อ งอื่ นๆ  ในกลุ่ มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อท าให้นักเรียนเห็นภาพ
ตามบทเรียนได้จริง อีกทั้งยังท าให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายยิ่งข้ึนอีกด้วย 
     2.3 ควรมีการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้วิจัยเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถและเหมาะสม
กับการใช้งานบน Tablet เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องพกพา
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ซึ่ งจะท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สึกอยากเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ   

 
 

เอกสารอ้างอิง 
กิดานันท์ มลิทอง. 2539. อธิบายศัพทค์อมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ตมัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

จิระพันธ์ เดมะ. (2545,มกราคม-เมษายน). “หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book”
วารสารวิทยบริการ มอ. มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ีสงขลา.
13(1).1-17. 

ชัยยงค ์พรหมวงศ.์ 2520. ระบบสื่อการสอน 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ยุพิน พิพิธกุล. 2530. การสอนคณิตศาสตร์.  
  กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ ์
  มหาวิทยาลยั. 
รุจโรจน์  แกว้อุไร. 2545. หลักการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวคิดของกาเย่ (Gagne) (Online). 
http://www.thaicai.com/articles/cai4
.html., 22 สิงหาคม 2554. 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2547. คู่มือหนังสือ
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานชุดวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ เร่ือง พืช สัตว์ การด ารงชีวิต
ของมนษุย์สิ่งมชีีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ช่วงชั้นที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4-6 . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรสุภา
ลาดพร้าว. 

สุมาลี  วงศ์ยะรา. 2536. การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ภาพกับไม่ใช่ภาพ.  
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศกึษา 
2536.  (หน้า 103).  กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

สุวร กาญจนมยูร. 2544.  เทคนิคการใช้สื่อเกม 
และของเลน่คณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2.
กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

Baker, Philip. (1992,August). “Electronic book  
  and libraries of the future”  
  The ElectronicLibrary.53(01) : 139 149.

http://www.thaicai.com/articles/cai4.html
http://www.thaicai.com/articles/cai4.html


1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจ า 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง พลเมืองด ีโดยใช้ 

หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์และการสอนปกติ 
A COMPARISON OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS’ LEARNING  

ACHIEVEMENT AND RETENTION ON GOOD CITIZENS USING   
AN  ELECTRONIC CARTOON BOOK AND A TRADITIONAL  

TEACHING METHOD 
 

นิลวรรณ  โพธิ์ศรี 1   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พลเมืองดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่ เ รี ย น จ า ก ก า ร ส อน โ ด ย ใ ช้ ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์และจากการสอนปกติ และ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความคงทนในการจ า เรื่อง พลเมืองดี 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ เ รียนจาก 
การสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์และจาก
การสอนปกติ 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ในภาคเรี ยนที่  2 ปี การศึ กษา  2554 
คัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรก
สุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) ได้ 2 ห้องจากนั้นสุ่มอย่างง่าย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้อง
ใช้วิธีสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์และ
กลุ่มควบคุมจ านวน 1 ห้อง ใช้วิธีการสอนปกติ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. หนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ และ 2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
แบบทดสอบวัดความคงทนในการจ า วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้หนังสือการ์ตูน 
 

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก 
การสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีปกติ
อ ย่ า งมี นั ย ส า คั ญทา ง สถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .05 แล ะ  
3) คะแนนความคงทนในการจ าจากการสอนโดยใช้
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าความคงทนใน
การจ าจากการสอนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 

Abstract 
  The purposes of this research were  
1) to develop the electronic cartoon book on 
good citizens with  the 80/80 efficiency ratio; 
2) to compare the learning achievement of 
Mathayomsuksa 2 Students using an electronic 
cartoon book and a traditional teaching 
method; 3) to compare the retention of  
Mathayomsuksa 2 Students using an electronic 
cartoon book and a traditional teaching 
method 
  The samples were 30 students of 
Talingchanwittaya School, randomly selected  
by multiple ramdom techniques and 
randomly assigned into an experimental group  
using an electronic cartoon book and a 
control group using a traditional teaching 
method.  
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  The instruments were the electronic 
cartoon book and  test items. Data  were 
analyzed by means, standard deviation, 
percentage and t-test. 
 The results of the study were as 
follows: 1) The efficiency of electronic cartoon 
book  on good citizens of was 82.33/81.50 
according to the 80/80 efficiency criterion.   
2) Learning achievement scores of 
Mathayomsuksa 2 Students using an electronic 
cartoon book were significanty higher than 
those of the traditional teaching method at 
.05 level. And 3) The students’ retention 
scores were significanty higher  than those of 
the traditional teaching method at .05 level. 

บทน า 
  คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางที่ส าคัญที่เข้ามามี
บทบาทในการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้สื่อ 
ทางเทคโนโลยีการศึกษาช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
โต้ตอบและท าให้เกิดการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง การน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมสื่อต่างๆ ซึ่งอาจจะมี
หลายชนิด เพื่อให้ใช้งานร่วมกันอย่างสมบูรณ์และ
เป็นระบบที่สมบูรณ์ (พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2541) 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หมายถึง 
หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
ลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะ
เป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) จัดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นหนังสือที่ผลิต
ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ลงในแผ่นกระดาษ หรือวัสดุ
ช้ินอ่ืนๆ เพื่อบันทึกเนื้อหาสาระในรูปแบบตัวหนังสือ 
รูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆ มาเป็นการบันทึกและ
น า เสนอเนื้ อหาสาระทั้ งหมดมา เป็นสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการน าเสนอการถ่ายส่งเนื้อหาสาระ 
หรือองค์ความรู้สู่ผู้อ่านในรูปแบบสัญญาณดิจิตอล  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงจุดไปยังส่วน 
ต่างๆ ของหนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมี
ปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้ เรียนได้นอกจากนั้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพ์

เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการ
หนึ่งที่ส าคัญ คือ สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือ
ธรรมดาทั่วไป (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม, 
2548) จุดเด่นที่ชัดเจนคือสามารถท าให้ผู้อ่านได้อ่าน
หนังสือที่มีข้อมูลมากมายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
การค้นหาข้อมูลต่างๆ และจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ 
การแสดงภาพเคลื่อนไหวและเสียง ( เพ็ญนภา      
สงิห์อาจ, 2548) 
 หนั งสื อการ์ ตู นอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เ รื่ อ ง 
พลเมืองดี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้
น าการ์ตูนมาประกอบเรื่องราวในบทเรียน เพราะ 
การน าการ์ตูนมาใช้ในการเรียนการสอน มีข้อดีใน
การกระตุ้นและเร้าความสนใจ เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
กว่าภาษาเขียนในหนังสือแบบเรียนทั่วไป นักเรียนจะ
สามารถเรียนรู้เรื่องราวและจดจ าเรื่องราวต่างๆ มา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีความรู้ นิทานการ์ตูนจึง
มีความส าคัญในการสร้างความสนใจ สอดแทรกเรื่อง
ของการเรียนรู้  ประโยชน์และความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้และ
เห็นความส าคัญจากนิทานโดยผ่านความสนุกสนาน 
ความประทับใจ และถ่ายทอดพฤติกรรมที่พึ ง
ประสงค์ (เกริก ยุ้นพันธ์, 2549) หนังสือการ์ตูน
สามารถท าให้เด็กเกิดทักษะความช านาญในการอ่าน 
ช่วยให้ เด็กมี ความคิดริ เ ริ่ ม มีความรู้ ควบคู่ กั บ 
ความสนุกสนาน เด็กสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ดีกว่า
หนังสือประเภทอื่นซึ่งมักยุ่งยากซับซ้อน (เอกรัตน์  
ศักดิ์เพชร, 2545) ดังจะเห็นได้จากนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาที่ชอบ
อ่านหนังสือการ์ตูน พกพาหนังสือการ์ตูนไว้คราวละ
หลายๆ เล่มด้วยกัน ปรากฏการณ์นี้เป็นการส่อให้
เห็นว่าหนังสือการ์ตูนมีอ านาจดึงดูดความสนใจ และ
มีอิทธิพลต่อเด็กๆ มาก จากการได้คลุกคลีใกล้ชิดอยู่ 
กับนักเรียนสังเกตเห็นนักเรียนทั้งชายและหญิงชอบ
อ่านหนังสือการ์ตูนกันมาก อ่านอย่างสนอกสนใจ 
(ถวัลย์  มาศจรัส, 2552) 
  กรมวิชาการ (2544) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ว่าสังคมโลกจะด ารงอยู่
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ได้อย่างสันติสุข ประชากรจะต้องเป็นพลเมืองดีทั้งใน
ระดับโลกและระดับประเทศย่อยลงมาจนถึงสังคม 
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องพัฒนา
คุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มี
เหตุผลด้วยกุศลจิต คิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นในคุณธรรม 
น าความรู้เพื่อการด าเนินชีวิตที่มีความสุข โดยผู้เรียน
ให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านต่างๆ คือ 
 1. ด้านความรู้ ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละระดับช้ัน ในลักษณะบูรณาการ 
 2. ด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนจะได้รับ
การพัฒนาให้เกิดทักษะและกระบวนการต่างๆ เช่น 
ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคม เป็นต้น 
 3. ด้านเจตคติและค่านิยม กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะช่วย
พัฒนาเจตคติ และค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
ความเป็นมนุษย์ เช่น รู้จักพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย มีความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยใน
การเป็นผู้ผลิตที่ดี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รัก
ท้องถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณค่า อนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศรัทธาใน
หลักธรรมของศาสนาและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  การที่จะอบรมปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม โดยใช้เหตุผลทาง
จริยธรรมของตนเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติ
และการปฏิบัติตน จะต้องอาศัยวิธีการสอน การจัด
กิจกรรมและสื่อการสอนที่เหมาะสม แต่ปรากฏว่า
การปลูกฝังจริยธรรมในโรงเรียนเท่าที่พบส่วนใหญ่ยัง
ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร วิธีการสอนของครูมักมุ่งให้จบ
หลักสูตร เน้นเนื้อหาและความจ า ไม่เปิดโอกาสให้
เด็กได้ฝึกแสดงความคิดไตร่ตรอง พิจารณาเรื่องราว
หรือปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล กิจกรรม
บางอย่างที่ครูน ามาใช้เรียบง่าย ขาดความสมบูรณ์ 
ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ดร.รุ่ง แก้วแดง (2548) ได้กล่าวว่า ใน
ยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วส า ร  แ ละสภ าวก า รณ์ ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ควรมีการ เตรียม 
ความพร้อมใหก้ับผู้เรียน เพื่อให้สามารถรับและเผชิญ
สถานการณ์ใหม่ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่มีแนวโน้ม
เกิดขึ้นในอนาคต โดยการปลูกฝังจิตส านึกความเป็น

ไทย ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ
ตน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมอันจะท าให้สามารถ
อดทนต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย สามารถแยกแยะสิ่งดีช่ัว 
รู้จักเลือกสิ่งที่มีคุณค่าเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด สามารถ
เติบโตอย่างมีคุณค่าในท่ามกลางกระแสสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์นั้น 
ย่อมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของไทย มีความ
ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ตลอดมาดังปรากฏในเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกสมัยที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุขเกิดประโยชน์ทั้ง
ตนเองและส่วนรวม (สุกัญญา  ศรีเมืองชล, 2544) 
การปลูกฝัง การสร้างคุณธรรม จริยธรรมจะต้อง
กระท าตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มี
ค่ายิ่ง เป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติ เป็น
พลังส าคัญในการพัฒนาประเทศและอนาคตของชาติ 
จึงข้ึนอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุกด้าน
เหมาะสมกับวัย ย่อมมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันอารยประเทศได้ (ส านักงาน
พัฒนาคุณธรรม, 2552) อีกสาเหตุหนึ่งในหลายๆ
สาเหตุที่การปลูกฝังจริยธรรมในโรงเรียนไม่บรรลุผล
เท่าที่ควร เนื่องมาจากวิธีการสอนของครู พบปัญหา
ว่าครูยั งขาดการสอดแทรกการสอนคุณธรรม 
จริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเข้าไปใน
เนื้อหาการสอนด้วย (พัชยา โรจน์บุญถึง, 2548) 
  หนังสือการ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์มีความ
ได้เปรียบต่อสื่อประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะคล้าย
หนังสือเรียน สามารถสื่อความหมายได้รวดเร็ว เข้าใจ
ง่าย และเสนอภาพที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงได้น ามาใช้ในการเรียนวิชา
สังคมศึกษา เรื่องพลเมืองดี เพื่อให้ผู้ เรียนจดจ า
เนื้อหาและเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่ งขึ้น  จากแบบ
รายงานผลการพัฒนาผู้ เรียนรายบุคคล ประจ า 
ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา พบว่า
ผลการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ในสาระที่ 2 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตใน
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สังคม มีเนื้อหาบางส่วนไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจ
ด้วยการบรรยาย หรืออ่านจากต ารา จึงท าให้ผู้เรียน
เกิดการเบื่อหน่าย อีกทั้งเนื้อหานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว
ผู้เรียน จึงมีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งที่
ผู้ เรียนควรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยได้
ศึกษา วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข มีแนวคิดว่าควรหา
วิธีที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเน้นที่ปัญหา
สื่อการสอนที่มีอยู่ขาดประสิทธิภาพ ไม่น่าสนใจ 
เป็นอันดับแรก เนื่องจากการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพนั้น สื่อการสอนเป็นสิ่ งส าคัญที่มี
บทบาทต่อการเรียนรู้มากที่สุด การเรียนการสอนจะ
ได้ผลเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกใช้
สื่อของครูผู้สอน จึงเห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอน
เป็นปัจจัยที่ จ า เป็นอย่างยิ่ งในการที่จะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับมุจลินทร์ คเชนทร์พลอย (2544) ได้
สรุปความส าคัญของสื่อการสอนว่า สื่อการสอนมี
บทบาทส าคัญต่อการเรียนของนักเรียน สื่อการสอน
เป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อเรื่องที่เรียน 
สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ สื่อการสอนช่วยให้
ประสบการณ์เป็นรูปธรรมแก่นักเรียน สื่อการสอนใน
รูปของกิจกรรมหรือวิชาการต่างๆ จะท าให้เกิด
บรรยากาศของความเป็นกันเอง และสื่อการสอนช่วย
สร้างสภาพการณ์ที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   
ผู้วิจัยจึงสนใจน าเอาเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วย
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเทคโนโลยี
การศึกษานั้นมีความส าคัญในการประกันคุณภาพ
การเรียนการสอนในขั้นตอนต่างๆ นับตั้งแต่ปัจจัย
น าเข้า ขั้นกระบวนการและผลลัพธ์ ท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับ
ที่ผู้สอนต้องการ หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อดี
ในการช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ ของ 
ผู้เรียน สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการ
ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยได้ตลอดเวลา สะดวกและง่ายต่อการศึกษา 
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่อง พลเมืองดี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และเปรียบเทียบการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์กับวิธีการสอนปกติ และเปรียบเทียบ
ความคงทนในการจ า เรื่อง พลเมืองดี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากการสอนโดยใช้
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสอนปกติ ซึ่ง
ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง พลเมืองดี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง พลเมืองดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  2 ที่ เรียนจากการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตู น
อิเล็กทรอนิกส์และจากการสอนปกติ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการจ า 
เรื่อง พลเมืองดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนจากการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
และจากการสอนปกต ิ

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนจากการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  2. ความคงทนในการจ าของนักเรียนที่เรียน
จากการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
สูงกว่าการเรียนจากการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
วิธีด าเนินการวจิัย 
  การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
pretest – posttest control group design เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การจ าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลเมือง
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ดี โดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์และการสอน
ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 คัดเลือกโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรกสุ่ มห้องเรียนด้วย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  ได้ 
2 ห้อง จากนั้นสุ่มอย่างง่ายก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น
กลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้องใช้วิธีสอนโดยใช้หนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 ห้อง 
ใช้วิธีการสอนปกติ 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
พลเมืองดี ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ใน
แต่ละตอนน าเสนอ โดยใช้การสนทนาของตัวละคร ใน
แต่ละเนื้อหามีการสรุปประเด็นส าคัญ  มีภาพประกอบ
เป็นลักษณะภาพนิ่ง  มีการเช่ือมโยงภายในเล่มหนังสือ   
  2. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด 
ความคงทนในการจ า เรื่อง พลเมืองดี เป็นเนื้อหาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันโดยมีการสลับข้อ
ค าถามและค าตอบ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมู ล
ด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
  1. กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. กลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีปกติ  
  วิธีด าเนินการทดลองกลุ่มทดลองที่สอนโดย
ใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
ดังนี ้
  1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บข้อมูล 
 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้อธิบาย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทดลอง สิ่งที่ควรปฏิบัติและ
วิธีการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ในการทดลอง

ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่
ใช้ในการทดลองเป็นจ านวน 3 คาบ 
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ท าล่วงหน้าการ
ทดลอง 1 สัปดาห์ 
 4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดี โดยในแต่ละตอนให้
นักเรียนท าแบบฝึกทบทวนจากภายนอก cd-rom ใช้
เวลาในการเรียนและท าแบบฝึกทบทวนตอนละ 1 คาบ 
คาบละ 1 ช่ัวโมง โดยจัดให้กลุ่มทดลองใช้คอมพิวเตอร์ 
1 เครื่องต่อ 1 คน 
 5. หลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 
นาที ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมี
การสลับข้อค าถามและค าตอบทั้งฉบับ 
 6. จากนั้น 2 สัปดาห์ น าแบบทดสอบ 
วัดความคงทนในการจ ามาให้นักเรียนท า โดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 7. น าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความ
คงทนในการจ ามาตรวจให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ ข้อใดตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน ข้อใดตอบ
ผิดให้ 0 คะแนน 
 8. น าคะแนนที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล 
  วิธีด าเนินการทดลองกลุ่มควบคุมที่สอนโดย
วิธีปกติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
  1. ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
พลเมืองดี จ านวน 3 แผน  
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 
20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาท ีท าล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
 3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 1 คาบๆ
ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 3 ช่ัวโมง  
 4. หลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 
นาที ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมี
การสลับข้อค าถามและค าตอบทั้งฉบับ 
 5. จากนั้น 2 สัปดาห์ น าแบบทดสอบ 
วัดความคงทนในการจ ามาให้นักเรียนท า โดยใช้
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แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่สลับข้อค าถามและค าตอบ  
  6. น าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด 
ความคงทนในการจ ามาตรวจให้คะแนน โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ ข้อใดตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน  
ข้อใดตอบผิดให้ 0 คะแนน 
  7. น าคะแนนที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล 

สรุปผลการวิจัย 
  1. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
พลเมืองดี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ 
82.33/81.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองที่สอนโดยการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุม
ที่สอนโดยใช้วิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 3. คะแนนความคงทนในการจ าของกลุ่ม
ทดลองที่สอนโดยการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
สูงกว่าคะแนนความคงทนในการจ าของกลุ่มควบคุมที่
สอนโดยใช้วิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
       1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดีช้ันมัธยม ศึกษาปีที่ 2 
ตามเกณฑ์ 80/80  
 จากผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า หนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
82.33/81.50 ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพลเมืองดี ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่าง
เรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.33 และหลังจากที่นักเรียนเรียน 
จากหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดี 
ส าหรั บนั ก เ รี ยน ช้ั นมั ธยมศึ กษาปี ที่  2 ท า ให้
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป
เฉลี่ ย ร้ อยละ  81.50 แสดงว่ าหนั ง สื อการ์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 80/80 และสามารถน าไปจัดการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อมรรัตน์ ยางนอก (2549) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส์  เรื่ อง การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ท าการทดสอบกับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน 
โดยให้เรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า บทเรียน
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ เ กณฑ์ ที่ ตั้ ง ไ ว้ 
84.00/89.00 ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้  เนื่องมาจาก
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อ 
การเรียนรู้ที่น่าสนใจ ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับมีภาพประกอบ
สวยงาม เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีแบบฝึกทบทวน
ระหว่างบทเรียนท าให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้ 
ความเข้าใจได้อีกด้วย นอกจากนี้การพัฒนาหนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ได้ท าตามขั้นตอน (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2548) โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้น
วิเคราะห์ (analyze) ขั้นออกแบบ(design) พัฒนา
บทเรียน (develop) การน าไปทดลองใช้ (try out) 
และประเมินและปรับปรุง (evaluate) นอกจากนี้
หนังสือการ์ตูนที่พัฒนาขึ้น ออกแบบให้สามารถใช้งาน
ได้สะดวก บันทึกลงในแผ่น cd-rom โดยไม่จ าเป็นต้อง
มีโปรแกรมหลักในการเปิดข้อมูล นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถเลือกเรียนเรื่องที่สนใจได้
ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner และ 
Throndike ที่เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการกระท าของ
ผู้เรียน และการเรียนรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ด้วย 
การสร้างสิ่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า การตอบสนองที่
เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
  2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีสอนปกติ โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
(independent samples) ที่นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  พบว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อน ามาเปรียบเทียบโดย
ใช้ค่าสถิติ t-test (independent samples) ปรากฏ
ว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองที่สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์มี
ค่าเฉลี่ย 16.46 สูงกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่สอนด้วยวิธีการสอน
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ปกติอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับปารัชญา มะโนธรรม (2551) ได้ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน 
ในการจ าจากหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
มาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรี ยนกิตติคุณ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรี ยนสู งกว่ าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนจาก 
การสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
มาตราตัวสะกดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง พลเมืองดี มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีสาระการเรียนรู้
ที่น าเสนอให้เข้าใจง่าย มีภาพประกอบสวยงามท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานและคล้อยตามกับเนื้อ
เรื่องที่ก าหนด อีกทั้งยังมีแบบฝึกทบทวนระหว่าง
บทเรียน ผู้เรียนสามารถย้อนกลับทบทวนเนื้อหาที่ยัง 
ไม่เข้าใจได้ ซึ่งช่วยเสริมพฤติกรรมการตอบสนองของ
นักเรียน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,  2548) และสอดคล้อง
กับทฤษฎีปัญญานิยม เกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะ
สาขาของ Crownder  ซึ่งการออกแบบบทเรียนใน
ลักษณะสาขา จะท าให้ผู้ เรียนมีอิสระมากขึ้นในการ
ควบคุมการเรียนของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
อิสระมากขึ้นในการเลือกล าดับเนื้อหาของบทเรียนที่
เหมาะสมกับตนเอง โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ ส่วนการสอนโดยวิธีปกตินั้นใช้สื่อ 
การสอนที่ เป็นหนังสือทั่วไป ไม่มี เสียงหรือภาพที่
สวยงามดึงดูดความสนใจ อีกทั้งภาษาที่ใช้เป็นภาษา
เขียนเชิงวิชาการมากเกินไป รูปแบบอักษรไม่ดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
และไม่อยากอ่านหนังสือ ครูผู้สอนใช้วิธีสอนแบบ
บรรยาย ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน 
ขาดความเข้าใจในบทเรียน ไม่สามารถจดจ าเนื้อหาใน
บทเรียนได้ ท าให้ท าคะแนนแบบทดสอบได้น้อยกว่า
สื่อที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ 
  3. เปรียบเทียบความคงทนในการจ าของ
กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
กับกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีสอนปกติ โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
(independent samples) มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคงทน
ในการจ าของนักเรียน ที่ เรียนด้วยหนังสือการ์ตูน 
 
 

อิเล็กทรอนิกส์และเรียนด้วยวิธีสอนปกติหลังเรียนไป 
แล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้ค่าสถิติ t-test (independent 
samples) พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความคงทนใน
การจ าของกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน
อิ เล็กทรอนิกส์  มีค่าเท่ากับ 15.20 เมื่อเทียบกับ
คะแนนความคงทนในการจ าของกลุ่มควบคุมที่เรียน
โดยวิธีการสอนปกติ มีค่าเท่ากับ 13.53 เมื่อน ามา
เปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ t-test (independent 
samples) ปรากฏว่าคะแนนความคงทนในการจ าของ
กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
สูงกว่าคะแนนความคงทนในการจ าของกลุ่มควบคุมที่
เรียนด้วยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  ซึ่งสอดคล้องกับ  จีรนันท์ คงรักษา (2552) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนรู้กับความคงทนในการจ าโดยใช้สไลด์
ประกอบเสียงภาพการ์ตูนและภาพเหมือนจริง พบว่า
กลุ่มนักเรียนที่ เรียนจากสไลด์ประกอบเสียงภาพ
การ์ตูน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และมีความคงทน
ในการจ าสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนจากสไลด์ประกอบ
เสียงภาพเหมือนจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่าการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพลเมืองดี สามารถท าให้ผู้เรียนมี
ความจ าในเนื้อหาได้ดีทั้งนี้ เนื่องจากผู้เรียนที่เรียนด้วย
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ได้เห็นภาพ จดจ าเนื้อหา
สาระผ่านการด าเนินเรื่องของการ์ตูน ซึ่งนักเรียนในวัย
นี้มีความสนใจ อีกทั้งหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์มี
ข้อดีในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากอ่าน
หนังสือ เรียนรู้ได้เร็ว จดจ าเรื่องราวได้ง่ายและมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน (กอบกุล ปราบประชา, 2541) ซึ่งต่างจากการ
อ่านหนังสือแบบเรียนทั่วไปที่ใช้กับการสอนปกติที่ 
ขาดภาพประกอบที่สวยงามและเสียงที่ช่วยในการ
ดึงดูดความสนใจ ท าให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาภายใน
บทเรียนได้เพียงเล็กน้อย ดังที่ เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ 
(2548) กล่าวว่า การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับหลักการ
น าเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการสอนมาใช้ การมี
ส่วนร่วมและการปฏิบัติด้วยตนเองจากกิจกรรม 
การเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ เพิ่ม 
ความคงทนในการจ า ยั่วยุความสนใจและท าให้เกิด
รูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อแนะน าส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
      1.1 ควรผลิตหนั งสือการ์ตู น
อิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บนโทรศัพท์มือถือ 
และน ามาเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือการ์ตูน
อิ เล็กทรอนิกส์ โดยผ่ านคอมพิ วเตอร์  เพื่ อเพิ่ ม 
ความหลากหลายในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
      1.2 ควรผลิตหนั งสื อการ์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ 3D Animation ที่สามารถ
มองเห็นทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก ภาพที่
เห็นจะมีความสมจริงมากขึ้น 
      1.3 ควรผลิตหนั งสื อการ์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาอื่นๆ ในวิชาสังคมศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และวิชาอื่นๆ  
      1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน ควรจัดให้มีการอบรมครูเกี่ยวกับ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพราะในการสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญหลายๆ 
ด้าน มาสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถที่จะน าไปใช้ในโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพใน
การเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ณ อาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

A Study of Undergraduate Students’ Internet Using Behaviors 
at Kasetsart It Square, Kasetsart University 

 
พงศกร  แสงวงศกร1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการ ณ อาคาร
เกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ด้ านความบันเทิ ง และด้ านการใช้บริการต่างๆ  
บนอินเทอร์เน็ต 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ช้ันปี และคณะ กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นิสิต เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 
197 คน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Convenience 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิต 
สถิติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไคสแควร์  
                 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
จ านวนมากที่ สุด จ าแนกตามช้ันปี  ได้ แก่  นิสิต 
ช้ันปี 2 (74.61%) จ าแนกตามคณะ ได้แก่ นิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (42.63%) เมื่อจ าแนกตามจ านวน
ช่ัวโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ จ านวน 5-10 ช่ัวโมง 
(42.63%) จ าแนกตามช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
ช่วงเวลา 16.30-23.30 น. (79.69%) จ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ค่าใช้จ่าย 500-
1,000 บาท (51.26%) และจ าแนกตามประสบการณ์
ในการใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เคยใช้มากกว่า 4 ปี 
(81.81%) ส่วนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน
การศึกษา พบว่า นิสิตใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบผล
การเรียนผ่านเว็บไซต์ระบบเกรดออนไลน์ ในระดับมาก
ที่สุด (56.56%) ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
นิสิต จ านวน (57.36%) เคยซื้อสินค้าและบริการ 
 

ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งสินค้าที่จับต้องได้ (22.84%) และ
สินค้าที่จับต้องไม่ได้ (45.17%) ด้านความบันเทิง 
พบว่า นิสิต จ านวน (54.82%) ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชม
ภาพยนตร์ และคลิปวิดีโอออนไลน์ มากที่สุด ด้าน 
การใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตที่มีจ านวนมาก
ที่สุด พบว่า นิสิตใช้บริการ Google (98.98%) นิสิต 
ไม่ใช้บริการ ICQ (54.31%) และนิสิตไม่รู้จักบริการ 
IRC (64.46%) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างช้ันปีและ
คณะกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า ช้ันปีและคณะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา และด้านความ
บันเทิง รวมทั้งช้ันปียังมีความสัมพันธ์กับด้านการใช้
บริการต่างๆ บนอินเทอรเน็ตด้วย 

บทน า 
 อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ส าหรับยุคสังคม
ข้อมูลข่าวสารหลายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการศึกษาและ
วิจัย (Education and Research) สามารถใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าสืบหาข้อมูล ทั้งในด้านวิชาการ ด้าน 
การบันเทิง ด้านการแพทย์ ฯลฯ เพราะระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet Network) ท าหน้าที่เสมือน
เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัย
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลส าหรับใช้ในการอ้างอิง
หลักฐานข้อมูลทางวิชาการ ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ 
เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ  2) ด้านธุรกิจและ 
การพาณิชย์ (Business and Commerce) องค์กร
ธุรกิจสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ด าเนินธุรกรรมกับธนาคาร การตรวจสอบข้อมูลราคา
หุ้น การซื้อขายสินค้า การสนับสนุนสินค้า การติดต่อ
กับลูกค้า การให้ค าแนะน า การสอบถามปัญหาต่าง ๆ 
การแจกจ่ายโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือ 
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โปรแกรมแจกฟรี (Freeware) 3) ด้านความบันเทิง 
(Entertainment) สามารถใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ส าหรับการรับชมคลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ การฟังเพลง 
และการเล่นเกมแบบออนไลน์  รวมทั้งการรับชม
รายการโทรทัศน์แบบรายการสด และการรับชม
รายการย้ อนหลั ง  4) การให้บริ การต่ างๆ บน
อินเทอร์เน็ต อาทิเช่น การค้นหา การดาวน์โหลด และ
การถ่ายโอนข้อมูล การอ่านวารสาร นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์แบบออนไลน์ การสร้างคลังรูปภาพ  
การตรวจสอบสภาพอากาศ และการสร้างสังคมในโลก
ออนไลน์ เป็นต้น  
  นักการศึ กษามากมายในยุ คโลกแห่ ง
อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 
อินเทอร์เน็ตว่าหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบหนึ่ง ท่ีเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทัว่โลก น าเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ย่อยๆ ของตนมาเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกัน   
ในกลุ่ม รวมไปถึงการเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่
สนับสนุนการเรี ยนการสอนซึ่ งเน้นผู้ เรี ยนเป็น
ศูนย์กลาง (Child Center Learning) ตอบสนอง
ผู้เรียนที่ช่ืนชอบการคิดค้น โดยการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยง
กระบวนการเรียนรู้ ให้เข้ากับชีวิตจริง และท าให้ 
การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องได้รับการศึกษา  
การที่มีผู้ ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็นจ านวนมาก ท าให้มี
นักวิชาการแขนงต่างๆ ได้ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 
ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ได้น ามาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน
ทางอีเมล (e-Mail) ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 
การใช้ห้องสมุดดิจิตอล การศึกษาทางไกลผ่าน
อินเทอร์เน็ต การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
การค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา การค้นคว้าเพื่อ 
การวิจัย และการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ส่วนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กระตุ้น
ให้วงการธุรกิจน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกรรม
ต่างๆ มากยิ่ งขึ้น ส่วนด้านความบันเทิงได้น าไป
ประยุกต์ใช้ทั้งการรับชมคลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ รายการ
โทรทัศน์แบบรายงานสด และแบบรับชมรายการ
ย้อนหลัง รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ การฟังเพลง และ

ฟังรายการจากสถานีวิทยุออนไลน์ ส่วนด้านการใช้
บริการต่ างๆ บนอินเทอร์ เน็ต เช่น การค้นหา  
การดาวน์โหลด การถ่ายโอนข้อมูลโปรแกรมหรือ
บริการต่างๆ ก็มีพัฒนาการให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้น 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว  
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์ 
เสมอไป เพราะโทษของอินเทอร์เน็ตสามารถท าให้ 
ผู้ใช้เกิดอาการติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) ท าให้
รู้สึกหมกมุ่น เกิดความรู้สึกหงุดหงิด บางครั้งหดหู่ เกิด
อาการกระวนกระวาย ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ มี
ความต้องการอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น เพราะคิด
ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่
เกิดขึ้น และคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตท าให้ตนเองรู้สึก 
ดีขึ้น รวมทั้งเรื่องอนาจารผิดศีลธรรม (Pormography) 
เช่น การโพสต์ภาพ หรือข้อมูลที่มี เนื้อหาขัดต่อ
ศีลธรรม หรือการเป็นแฮกเกอร์ เพื่อพยายามหาวิธีการ 
หรือหาช่องโหว่ของระบบ แล้วแอบลักลอบเข้าสู่ระบบ 
เพื่อล้วงความลับ แอบดูข้อมูลข่าวสาร บางครั้งมีการ
ท าลายข้อมูลข่าวสาร ท าความเสียหายให้กับองค์กร 
หรือการใช้ไวรัส เช่น ม้าโทรจัน หนอนอินเทอร์เน็ต 
และระเบิดเวลา เพื่อการท าลายข้อมูล การโจมตี 
ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการส่งสแปมเมล 
เพื่อหลอกลวงให้ผู้ได้รับข้อมูลหลงเชื่อ และกรอกรหัส
บัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนตัว ท าให้เกิดความเสียหาย
ทั้ งต่อผู้ ใช้อินเทอร์ เน็ต สังคมโดยส่วนรวมและ
ประเทศชาติ 
              ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่
เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
ได้น าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้จัดท าโฮมเพจ และ
เว็บไซต์ทางด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์ข่าว 
และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อ “ระบบเครือข่ายนนทรี” เป็น
ระบบอินเทอร์เน็ตที่นิสิตทุกคนจะได้เป็นสมาชิก  เพื่อ
ใช้รหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีในการลงทะเบียนเรียน 
การลดหรือเพิ่มรายวิชาการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ การตรวจสอบผลการเรียน การส่งการบ้าน
หรื อการส่ งรายงาน และการใช้บริ การเครื่ อง 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ณ อาคารเกษตรศาสตร์ 
ไอที สแควร์ (Kasetsart IT Square) หรือ KITS      
โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจาก
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มหาวิทยาลัยในการด าเนินการให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ส าหรับการให้บริ การเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการสร้างบรรยากาศ ให้เป็นแหล่งที่เหมาะสม
ส าหรับนิสิตได้เรียนรู้ร่วมกัน เพราะสังคมสมัยใหม่ใน
ยุคดิจิตอลมีสิ่งยั่วยุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น
จ านวนมาก อาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ เริ่มเปิด
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต จ านวน 220 
เครื่อง เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 
08.30-23.30 น. และวันเสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 
08.30-16.30 น.  
  จากการที่อินเทอร์เน็ตมีทั้งคุณประโยชน์
และโทษดังกล่าว รวมทั้งผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากร  
ของส านั กบริ การคอมพิ ว เตอร์  มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สังกัดฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม มีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตแก่นิสิต ณ อาคารเกษตรศาสตร์ ไอที 
สแควร์ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการสร้างบรรยากาศ
ให้เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของนิสิต เป็นแหล่ง
ความรู้ด้านการศึกษา การท าธุรกรรมด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การพักผ่อนด้านความบันเทิง รวมทั้ง
การใช้บริการในด้านต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจจะทราบถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิ ทยา เขตบาง เขน  ที่ ม าใ ช้บริ การ  ณ อาคาร
เกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 
2554 ในแต่ละด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความบันเทิง และด้านการใช้
บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เพื่อจะได้ทราบถึง
พฤติกรรมของกลุ่มข้อมูล และสามารถน ามาปรับปรุง
ข้อมูลการจัดการให้บริการ เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต ช่วยให้นิสิตมีจิตส านึก
ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมอย่างสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทีม่าใช้บริการ ณ อาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ด้านการศึกษา ด้านพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  ด้าน 
ความบันเทิ ง และด้ านการใช้บริการต่ างๆ บน
อินเทอร์เน็ต 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช้ันปี 
คณะกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาใช้บริการ 
ณ อาคารเกษตรศาสตร์  ไอที  สแควร์  ภาคต้น              
ปีการศึกษา 2554 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ช้ันปีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านความบันเทิง และด้านการใช้บริการต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต 
 2. คณะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านความบันเทิง และด้านการใช้บริการต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต  

ขอบเขตการวิจัย 
            1. การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ครั้ งนี้  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการ ณ อาคารเกษตรศาสตร์  
ไอที สแควร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 จ านวน 197
ค น  โ ด ย ก า ร สุ่ ม แ บ บ บั ง เ อิ ญ ( Convenience 
Sampling) 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการ ณ อาคาร
เกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2554  
  3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
          3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ช้ันปี คณะ จ านวน
ช่ัวโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต และประสบการณ์ใน
การใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิต 
                 3.2 ตั วแปรตาม ได้ แก่  การศึ กษา
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการ ณ อาคาร 
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เกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้าน
การศึกษา ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ
บันเทิง และด้านการใช้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ได้แก ่
  ตอนที่  1  ข้ อมู ล ส่ วนตั ว ขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับช้ันปี คณะ 
จ านวนช่ัวโมงที่ ใ ช้อินเทอร์ เน็ ต ช่วงเวลาที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต และ
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 ตอนที่  2 ระดับการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน
การศึกษา มีทั้งหมดจ านวน 19 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 18 
ข้อ ส่วนข้อสุดท้าย (ข้อที่ 19) เป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Questions) พร้อมกับเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และมีลักษณะ 
เติมค า 
           ตอนที่ 3 ข้อมูลการใช้อินเทอร์ เน็ตด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมดจ านวน 11 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ านวน 3 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
(Checklist Questions) จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และมีลักษณะ 
เติมค า จ านวน 2 ข้อ ส่วนข้อสุดท้าย (ข้อท่ี 11) เป็น
ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) 
พร้อมกับเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
มีลักษณะเติมค า 
 ตอนที่ 4 ระดับการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน 
ความบันเทิง มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 9 ข้อ ส่วน
ข้อสุดท้าย (ข้อที่ 10) เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Questions) พร้อมกับเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และมีลักษณะเติมค า  
 ตอนที่ 5 ข้อมูลการใช้บริการด้านต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต มีทั้งหมดจ านวน 2 ข้อ  

            1. การ ใ ช้บริ การ โปรแกรมต่ า ง ๆ  บน
อินเทอร์เน็ต เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
มี 3 ค าถาม ได้แก่ ใช้ ไม่ใช้ และไม่รู้จัก  
            2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการใช้บริการด้าน
ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Form) พร้อมกับเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และมีลักษณะเติมค า  

วิธีด าเนินการวิจัย 
              ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
             1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม และปรับปรุงแบบสอบถามที่น าไป
ทดลองใช้ให้มีความเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
น ามาจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัย
ได้จัดท าแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด เพื่อแจกกลุ่ม
ตั วอย่ างนิ สิ ตระดั บปริญญาตรี  มหาวิ ทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการ ณ อาคารเกษตรศาสตร์  
ไอที สแควร์ ระหว่างวันที่ 3-14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
จ า น ว น  200 ค น  โ ด ย ก า ร สุ่ ม แ บ บ บั ง เ อิ ญ 
(Convenience Sampling) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ทั้ งหมด จ านวน 198 ชุดที่ ได้ รับคืนมา ท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม  
ท าให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 197 ชุดและ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
              2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ในช่วงเวลาที่นิสิตมาจอง
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเกษตรศาสตร์ ไอที 
สแควร์ โดยให้นิสิตตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จหลัง
การเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จองเวลาไว้ แล้วเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  
              3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าไคสแควร์ จากการตอบแบบสอบถาม
ของนิสิตที่มีต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน
การศึกษา ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ
บันเทิง และด้านการใช้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด จ าแนกตามช้ันปี ได้แก่ นิสิต
ช้ันปี 2 ร้อยละ 74.61 จ าแนกตามคณะ ได้แก่ นิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 42.63 จ าแนกตาม
จ านวนช่ัวโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ จ านวน 5-10 
ช่ัวโมง ร้อยละ 42.63 จ าแนกตามช่วงเวลาที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ช่วงเวลา 16.30-23.30 น. ร้อยละ 
79.69 จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ ค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท ร้อยละ 51.26 และ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
เคยใช้มากกว่า 4 ปี  ร้อยละ 81.81  
  2. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน
การศึกษา พบว่า นิสิตใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบผล
การเรียนผ่านเว็บไซต์ระบบเกรดออนไลน์ ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 56.56 ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการใช้
อินเทอร์ เน็ตด้านการศึกษา พบว่า ควรปรับปรุง
คุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาบนเว็บไซต์แต่ละภาค
การศึกษา และควรเพิ่มปริมาณเนื้ อหาเกี่ยวกับ
บทเรียนและงานวิจัย และปรับปรุงเกี่ยวกับการเตรียม
และการจัดวันลงทะเบียนเรียนของนิสิตให้เพียงพอกับ
จ านวนห้องเรียน และจ านวนนิสิต  
  3. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นิสิตเคยซื้อสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เน็ต มากที่สุด ร้อยละ 57.36 ทั้ง
สินค้าที่จับต้องได้ ร้อยละ 22.84 และสินค้าที่จับต้อง
ไม่ได้ ร้อยละ 45.17 รวมทั้งการใช้บริการด้านการเงิน/
ธนาคาร ร้อยละ 35.53 การโอนเงินผ่านทางธนาคาร 
ร้อยละ 45.68 โดยมีมูลค่าเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ต่ ากว่า 1,000 บาท 
ร้อยละ 48.22 และมีเหตุผลในการสั่งซื้อสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ สามารถค้นหาสินค้า
และบริการได้ง่ายและรวดเร็ว ร้อยละ 21.73 ส่วน
เหตุผลที่ไม่เคยสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ ไม่มั่นใจในคุณภาพสินค้า ร้อยละ 34.75 และใน
อนาคตอันใกล้นี้จะสั่ งซื้อสินค้าและบริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 58.37 พร้อมกับจะแนะน าให้
ผู้อื่นสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
58.88 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการใช้อินเทอร์เน็ต
ด้านพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  ได้แก่  ควรจัดซุ้มให้ 
 

ค าแนะน าการใช้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และเชิญตัวแทนธนาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
เ กษตรศาสตร์  ม าแนะน าด้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต 
แบงค์กิง (Internet Banking) ณ บริเวณหน้าอาคาร
เกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์  
  4. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านความ
บันเทิง พบว่า นิสิตใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชมภาพยนตร์ 
และคลิปวิดีโอออนไลน์ มากท่ีสุด ร้อยละ 54.82 และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านความ
บันเทิง ได้แก่ นิสิตต้องการให้จัดซุ้มเพื่อให้ค าแนะน า
การใช้บริการด้านความบันเทิงบนอินเทอร์เน็ต ณ 
บริเวณหน้าอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์  
  5. พฤติกรรมด้านการใช้บริการต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ตที่มีจ านวนมากที่สุด พบว่า นิสิตใช้บริการ 
Google ร้อยละ 98.98 นิสิตไม่ใช้บริการ ICQ ร้อยละ 
54.31 และนิสิตไม่รู้จักบริการ IRC ร้อยละ 64.46 และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการใช้
บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ นิสิตต้องการให้ 
จัดซุ้มเพื่อให้ค าแนะน าด้านการใช้บริการต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต การแนะน าเพื่อเสริมการเรียนรู้ในการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น iPhone 
และเสริมการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม What app 
หรือการอัพโหลดไฟล์ต่างๆ ผ่าน android เช่น 
โปรแกรม AndFTPณ บริเวณหน้าอาคารเกษตรศาสตร์ 
ไอที สแควร์  
   6. ความสัมพันธ์ระหว่างช้ันปีกับพฤติกรรม
การใ ช้อิ น เทอร์ เน็ ตทั้ ง  4 ด้ าน พบว่ า  ช้ันปี มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน
การศึกษา ร้อยละ 41.62 ด้านความบันเทิง ร้อยละ 
46.34 และด้านการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 
ร้ อยละ 37.64 และ ช้ันปี ไม่ มี ความสั มพันธ์ กั บ
พฤติ ก ร รมกา ร ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ า นพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 32.99 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่  0.05 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง 4 ด้าน พบว่า คณะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้าน
การศึกษา ร้อยละ 21.31 ด้านความบันเทิง ร้อยละ 
27.69 และคณะไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 17.17 
และด้านการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ร้อยละ  
21.22 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ข้อวิจารณ์ 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ 
อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการ ณ อาคารเกษตรศาสตร์ 
 ไ อที  ส แควร์  ภ าคต้ น  ปี ก า รศึ กษา  2554 มี
ข้อเสนอแนะดังนี ้
             1. การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา พบว่า 
นิสิตใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่าน
เว็บไซต์ ระบบเกรดออนไลน์ของมหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์  ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 56.85 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาสนา  รุ่งเรือง (2553) 
ที่ได้ศึกษา เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการใช้
ระบบบริ การ เกรดออนไลน์ ของมหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นิสิตใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์
ระบบเกรดออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มากที่สุด ร้อยละ 89.85  
            2. การใช้อินเทอร์ เน็ตด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 
มากที่ สุ ด  ร้ อยละ  57.36 ส อดคล้ อ งกั บ  วา รี   
พุ่มไสว (2549) ได้ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการพาณิชย์
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จ ะ ทร าบ ข้ อมู ล กิ จ ก ร รม ที่ เ ป็ นก า รพ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
             3. การใช้อินเทอร์เน็ตด้านความบันเทิง 
พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนใหญ่ชม
ภาพยนตร์และคลิปวิดีโอออนไลน์ ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 54.82 สอดคล้องกับ รังสรรค์  สิทธิชัยโอภาส 
(2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการ
เลือกใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มาใช้บริการร้าน
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ และ
สอดคล้องกับเกยูร จิตตางกูร (2548) ได้ศึกษา
พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพในการ
เลือกใช้บริการร้ านอินเทอร์ เน็ต พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง 

              4. การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการใช้บริการ 
ต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ใช้ 
Google มากที่สุด ร้อยละ 98.98 ส่วนนิสิตไม่ใช้
บริการ ICQ มากที่สุด ร้อยละ 54.31 และนิสิตไม่รู้จัก
บริการ IRC มากที่สุด ร้อยละ 68.27 สอดคล้องกับ 
อนงค์  อนันตริยเวช (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรม 
การแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความ
บันเทิง ส าหรับแหล่งสารสนเทศที่แสวงหาสารสนเทศ
บนอินเทอร์ เน็ต คือ ประเภทกลุ่มธุรกิจการค้ า  
(.com/.co)   

ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ที่ใช้บริการ ณ อาคารเกษตรศาสตร์  
ไอที สแควร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 มีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้
  1. การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรจัดตั้งคณะท างาน
พัฒนาเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล
ทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยขอ
ความร่วมมือจากตัวแทนหน่วยงาน ภาควิชา และคณะ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะท างานฯ ได้ท าการ
เชื่อมโยงข้อมูลและจัดท าในรูปแบบเว็บไซต์ทางด้าน
การศึกษาที่นิสิตต้องใช้ให้รวมอยู่ในท่ีเดียวกัน พร้อม
กับการปรับปรุงข้อมูลทางด้านการศึกษาให้มีความ 
เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลได้ย้อนหลัง 
และให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลส าหรับนิสิตได้ใช้ประโยชน์
ได้ในทุกภาคการศึกษา  
            2. การใช้อินเทอร์ เน็ตด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ควร
ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ 
กับนิสิตในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ที่
ขายสินค้าด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อสนับสนุนสินค้าดีมีคุณภาพและผ่านการ
รั บรองคุณภาพโดยหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การเรียนรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ เพื่อที่นิสิตจะได้แนะน าเพื่อน 
บุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการซื้อ 
สินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ต่อไป  
  3. การใช้อินเทอร์เน็ตด้านความบันเทิง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรจัดท าเว็บไซต์เพื่อ
รวบรวมข้อมูลด้านความบันเทิงบนอินเทอร์เน็ต เช่น 
สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ เว็บไซต์ภาพยนตร์ คลิป
วิดีโอ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารออนไลน์ รวมทั้ ง
เว็บไซต์ส าหรับการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล 
เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อความ
บันเทิงได้ในที่เดียว 
  4. การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการใช้บริการ 
ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควร
จัดฝึกอบรมหรือให้ค าแนะน าบริการต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ตทีม่ีประโยชน์ต่อนิสิตและก าลังได้รับความ
นิยมทั่วไป เช่น Blog เพื่อให้นิสิตสามารถจัดท าประวัติ 
การจัดท านิตยสารออนไลน์ การสร้างคลังความรู้  
  5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรปรับปรุง
การให้บริการของอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ ให้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการแนะน าให้นิสิตใหม่ได้ทราบ
ในการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มหรือลดรายวิชา  
การตรวจสอบผลการศึกษา การใช้ระบบเครือข่าย
นนทรีในการติดต่อกับอาจารย์ เพื่อส่งการบ้าน และ
ปรึกษาทางด้านการเรียน การท าแบบประเมินผล  
การดูตารางสอบแต่ละภาคการศึกษา การส่ง-รับ
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  การสืบค้นฐานข้อมู ล
สารสนเทศของส านักหอสมุด การศึกษาการเช่ือมต่อ
กับระบบเครือข่ายนนทรีและการสมัครเข้าใช้บริการ
เว็บเพจส่วนบุคคลและเว็บเพจกลุ่มกิจกรรมของส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
การใช้อินเทอร์ เน็ตด้านการศึกษาของนิสิตและ
นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย 
 2. ควรศึกษาถึงปัญหาเรื่องความพึงพอใจต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ท้ังในระดับ
ภาควิชา คณะ หน่วยงานที่ให้บริการนิสิต รวมทั้ง 
วิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้

ทราบถึ งความต้องการของนิสิต และปรับปรุ ง 
การให้บริการต่อไป 
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การสร้างนิทานบ๊อปอัพบนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ 
นักเรยีนปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) 

The Construction of Pop-up Tales to Development Creativity Thinking 
on Web for Kindergarten of Ban Nong Rahang School  

(Chomsang Phachanukul) 
 

วรางคณา  ทรงกิติพิศาล1 
 

บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสร้าง
นิทานบ๊อปอัพบนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนกับความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยใช้นิทานบ๊อปอัพบนเว็บ
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่ 
นักเรียนช้ันปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ 1) นิทานบ๊อปอัพบนเว็บเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2) แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon Signed 
Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นิทานบ๊อปอัพบนเว็บ
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีมาก 2) คะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   

Abstract 
 The purposes of this research were: 
1) to construction of Pop-up Tale to 
Developments Creativity Thinking on  Web  for  

to Kindergarten meet  the quality 2) to 
compare the pretest mean score with the  
creativity Thinking  test.   
 The population  was  40 to 
Kindergarten in the second semester  of  the 
academic year 2011 of  Ban  Nong Rahang . 
The instruments of this research consisted of 
1) Pop-up Tale to Developments Creativity 
Thinking on  Web  for to Kindergarten meet 2) 
The  creativity thinking test  . The data were 
analyzed  by mean, standard deviation and 
Wilcoxon Singed Ranks Test. 
 The  results of  research  were as 
follow : 1) the to construction  of  Pop-up 
Tales  to Development Thinking  Creativity    
on  Web  for to Kindergarten  met  the high 
quality. 2)The the  creativity  thinking  test 
score was significantly higher than the pretest 
score at .05 level.  

บทน า 
 ก า ร พั ฒน า ป ร ะ เ ทศ ช า ติ ใ ห้ มี ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากรเป็นสิ่ง
ส าคัญ ดังนั้น การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพจึงมี 
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ความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประชากรที่เป็นเด็ก
และเยาวชน ทั้งนี้เพราะประชากรกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่
สืบทอดวัฒนธรรมของสังคมไทยตลอดจนเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งในการที่จะ
พัฒนาประเทศนั้นความคิดสร้างสรรค์นับเป็น
ความส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่มีคุณภาพมากกว่า
ความสามารถด้านอื่นๆ และเป็นปัจจัยที่จ าเป็น 
อย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ (อารี พันธ์มณี, 2537) โดยถูกกล่าวถึงอย่าง
มากในสังคมปัจจุบันเกือบทุกสาขาอาชีพ ส าหรับ
ทางด้านการศึกษาได้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับ
พัฒนาการความสามารถในด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับท่ีทอแรนซ์ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติ
ที่ถูกวิธี อีกทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็ก
ตั้ งแต่ เยาว์วัยได้ เท่าใด ยิ่ งเกิดผลดีมากเท่านั้ น
โดยเฉพาะช่วงก่อนวัยเรียนหรือ 6 ขวบแรก ซึ่งเป็น
ระยะที่เด็กมีจินตนาการสูงและมีศักยภาพทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ที่ก าลังพัฒนา (อารี  พันธ์มณี 
, 2537 อ้างอิงจาก Torance, 1965) 
  เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เริ่มต้นการพัฒนาการ
ทุกด้านของชีวิตมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาและสร้าง
ประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยวิธีที่ถูกต้องจะเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและ
พัฒนาการความสามารถด้านอ่ืนๆ เพือ่ให้เป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ กระทรวง 
ศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มี
การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
ปฐมวัย โดยได้จัดประสบการณ์ช้ันเด็กเล็กและ
แผนการจัดประสบการณ์ช้ันอนุบาลปีที่ 1-2 ของ
ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวง 
ศึกษาธิการพุทธศักราช 2530 ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกไว้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือกิจกรรมเกม
การศึกษา เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2536)  
  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษายั ง ไม่ ใ ช่ส่ วนหนึ่ งของการศึกษา  
ภาคบังคับปัญหาเรื่องหลักสูตรและกระบวนการน า
หลักสูตรไปใช้ นับเป็นปัญหาส าคัญ เพราะนอกจาก
ระบบการศึกษาทุกวันนี้เป็นลักษณะยัดเยียดความรู้
ให้กับเด็กมากเกินแล้วคุณภาพของครูผู้สอนโดยส่วน
ใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการท างานกับเด็กและ
การสอนด้วยการบอกหนังสือมากกว่า ดังนั้นทิศทาง
ในการพัฒนาเด็กตามความต้องการทางด้านพื้นฐาน
ของเด็กนั้น จะต้องให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาให้มีปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม อีก
ทั้งเด็กต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ มีทักษะ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย จากปัญหา 
ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายการจัด
การศึกษาแก่เด็กก่อนประถมศึกษาทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก
ปกติ  เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ โดยจัดให้
ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้โอกาสแก่เด็กทั้งในเมืองและ
ชนบทอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่เร่งขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ
ก่อนประถมศึกษาในทุกรูปแบบให้ทั่วถึง ซึ่งเน้นการ
พัฒนาความพร้อมทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์  
สังคม จิตใจและสติปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2539) 
  ในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยควร
ค านึงถึงธรรมชาติและความต้องการของเด็ก ควรมุ่ง
ให้เด็กได้พัฒนาความสามารถของตนในทุกด้านและ
เป็นการเตรียมความพร้อมจะเรียน เพื่อให้เด็กได้ 
มี โอกาสพัฒนาทักษะต่ า งๆ  เ ช่น  การสั ง เกต  
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
และการคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้งใช้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ที่เด็กพอใจและสนใจ
อย่างยิ่ง ซึ่งเริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่
ผู้ปกครองที่ใกล้ชิดกับเด็กจนกระทั่งเข้าโรงเรียนและ
ครูจะเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการส่งเสริมความคิด
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สร้ างสรรค์ของ เด็ก  โดยการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์สอดแทรกในการเรียนการสอนวิชา 
ต่างๆ ดังท่ี  
  ชัยยงค์   พรหมวงศ์  (2521) ได้ เสนอ 
การสอนว่าควรจะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็ก 
ได้ใช้ความคิด ความสามารถอย่างอิสระ ส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ครูสามารถท่ีจะส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทางดา้น
ความคิดสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้
กิจกรรมเกม การเล่านิทาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาษาศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ส ารวจ  
ทดลอง ค้นหาต าตอบด้วยตนเองและเรี ยนรู้ 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของตนให้สูงข้ึน 
  นิทานเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ช่วยให้
ส่ ง เสริมให้ เด็กรักการอ่าน เพราะนิทานให้ทั้ ง
สนุกสนานเพลิดเพลิน เพิ่มพูนความรู้ทางภาษา
เสริมสร้างจินตนาการได้ต่อจากเรื่องที่ฟังได้ท าให้เด็ก
สามารถแต่ งนิทานขึ้ นมา เองได้ อึกทั้ งยั ง ช่วย
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้กับเด็ก ท าให้เด็กเกิด
ความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าท าและกล้ า
แสดงออกในการออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆ ฟัง 
เป็นต้น (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.  เพื่อสร้างและหาคุณภาพของนิทาน 
ป๊อบอัพบนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)  
       2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียน 
บ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) ที่เรียนด้วย
นิทานป๊อบอัพบนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   ประชากร 
  ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่ 
นักเรียนปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนอง
ระแหง  (ชมแสงประชานุกู ล )  ภาค เรี ยนที่  2  
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2 ห้องๆ ละประมาณ 20
คน รวมจ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 40 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1 .  นิ ทานป๊อบอัพบน เว็บ เพื่ อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนปฐมวัยช้ัน
อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสง
ประชานุกูล) 
  2.  แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) 
  3. แบบประเมินคุณภาพของนิทานส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญนิทานป๊อบอัพบนเว็บเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. สร้างนิทานป๊อบอัพบนเว็บเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 3 ตอน คือ วงเอ๋ยวงกลม, เส้น
เอ๋ยเส้นอะไร , สีเอ๋ยสีรุ้ง พร้อมทั้งให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพ 3 ท่าน 
  2. ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มประชากร
ท าการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน จ านวน 
3 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที ต่อจากนั้นด าเนินการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้นิทานป๊อบอัพบนเว็บเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แล้วท าการทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยนิทานป๊อบอัพ 
บนเว็บ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย , 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Singed  
Ranks test 
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เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
  การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย     
  บวร งามศิริอุดม (2537 ) กล่าวไว้ว่า "เช่ือ
ว่าคุณแม่คุณพ่อแทบทุกคนในปัจจุบัน ต้องรู้จัก
นักวิทยาศาสตร์ ช่ือก้องโลกที่ ช่ือว่า ไอน์ส -ไตน์ 
ไอน์สไตน์ มีความฉลาดทางปัญญา (IQ) ประมาณ 
180 ขณะที่คนทั่วไปมีไอคิวประมาณ 90 -110 
เท่านั้น เขาได้ให้ข้อคิดที่ส าคัญไว้ว่า ถ้าอยากจะให้ลูก
ฉลาด คุณแม่คุณพ่อควรจะเล่านิทานให้ลูกฟังเป็น
ประจ า และถ้าจะให้ลูกฉลาดมากยิ่งขึ้น ท าอย่างไรรู้
ไหมครับ ไอน์สไตน์บอกว่า ต้องเล่านิทานให้ลูกฟัง
หลายๆ เรื่อง คิดว่าคนท่ีฉลาดเช่นนี้ พูดไว้แบบนี้ เรา
คงต้องเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ "  
            นิทาน คือ โลกของภาษา ภาพและหนังสือ
ที่ปรากฏบนหนังสือนิทาน คือโลกของภาษา การอ่าน
หนังสือให้ลูกฟังจึงมีความส าคัญมากต่อการพัฒนา
ของเด็ก เปรียบเหมือนอาหารมื้อหนึ่งของวัน เพราะ
เป็นอาหารสมองและอาหารใจของลูก พ่อแม่ทุกคน
อยากให้เด็กรักการอ่านหนังสือ และเรียนเก่ง การท า
ให้เด็กรักการอ่านหนังสือไม่ยากเพราะเด็กมีความ
อยากรู้อยากเห็น ชอบสนุกสนาน ถ้าได้หนังสือท่ีชอบ
และยากอ่าน  
          สรุปได้ว่า นิทานส าหรับเด็กปฐมวัยควร
เป็นหนังสือภาพส าหรับเด็ก ซึ่งหมายถึงหนังสือที่พ่อ
แม่อ่านให้ เด็กฟัง ไม่ ใช่หนังสือส าหรับเด็กอ่าน  
การเล่านิทานให้ลูกฟังด้วยเสียงตนเอง ใช้ภาษาที่ดี 
เวลาเล่า ความรู้สึกของผู้เล่าจะผ่านไปสู่ตัวลูกด้วย 
ถ้าผู้เล่านิทานรู้สึกตื่นเต้น ลูกก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย
ความรู้สึกร่วมกันระหว่างพ่อแม่และเด็กระหว่าง 
การเล่านิทาน จึงเปรียบเสมือนสายใยผูกพันระหว่าง
พ่อแม่ ลูก การเล่านิทานแม้เพียง 5-10 นาที ต่อเล่ม 
แต่ผลที่มีต่อลูกและความสุขในครอบครัวนั้นมหาศาล 
ลูกจะได้รับการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สร้าง
จินตนาการแก่เด็ก ฝึกสมาธิให้เด็กรู้จักส ารวจให้ 
จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง ซึ่งเป็นพื้นฐานการเตรียม 

ความพร้อม ด้านการอ่านหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านให้แก่เด็กไปพร้อมกัน  
    หลักการเลือกนิทานที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย 
  บวร งามศิริ อุดม (2537) กล่าวไว้ว่ า
หลักการเลือกนิทานท่ีเหมาะกับเด็กปฐมวัยนั้นคือ 
  • เหมาะสมกับวัย : เด็กในแต่ละวัยจะมี
ความสนใจฟังเรื่องราวต่างๆ แตกต่างกันไปตาม
ความสามารถในการรับรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ 
นิทานที่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ควรเป็น
หนังสือภาพ สมุดภาพ หนังสือภาพผสมค า นิทานที่มี
บทร้อยกรอง ในขณะที่นิทานที่เหมาะกับเด็กอายุ 3 
ปีขึ้นไป ควรเป็นนิทานที่มี เรื่ องราวที่ เกี่ ยวกับ
ธรรมชาติ นิทานเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิด 
               • ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ : การเลือก
หนังสือต้องค านึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้วย เช่น 
สอนให้รู้จักค าเรียกช่ือสิ่งของต่างๆ เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงออกพัฒนาความคิด  จินตนาการ ให้
ความรู้สึกที่ดีต่อเด็ก มีความตลกขบขันให้ความ
สนุ กสนาน  ช่ วยแก้ ปัญหา ให้ กั บตั ว เ ด็ ก  เ มื่ อ
เปรียบเทียบตนเองกับตัวละคร เป็นต้น การอ่าน
เรื่องราว หรือเนื้อหาทั้งเล่มก่อนตัดสินใจเลือก จึง
เป็นสิ่งส าคัญ             
   • เนื้อหาและลักษณะรูปเล่ม : นิทานหรือ
หนังสือที่ดีส าหรับเด็กปฐมวัยควรเป็นเรื่องสั้นๆ 
ง่ายๆ และไม่ซับซ้อน มีจุดเด่นของเรื่องจุดเดียว เด็ก
ดูภาพหรือฟังเรื่องราวเข้าใจได้ และสนุกสนาน มี 
เนื้อเรื่องที่ชัดเจน ชวนติดตาม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ตัวเด็ก และใกล้ชิดตัวเด็ก หรือธรรมชาติแวดล้อม  
ไม่มีการบรรยายเนื้อเรื่อง ควรมีลักษณะเป็นบท
สนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละคร ใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
ง่ายต่อความเข้าใจของเด็ก ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ ใช้ 
สีเข้มอ่านได้ชัดเจน มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับ
เนื้อเรื่อง เป็นภาพที่มีสีสันสวยงามมีชีวิตชีวา ส่วน
ใหญ่จะเป็นภาพเขียนหรือวาดมากกว่าภาพถ่าย มี 
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รูปเล่มที่แข็งแรงทนทาน ขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอไป และมีจ านวน
หน้าประมาณ 10-20 หน้า 
  สรุปได้ว่า นิทานที่เหมาะกับเด็กอายุ 3 ปี
ขึ้นไป ควรเป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ 
นิทานเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิด การเลือกหนังสือต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ที่ เด็กจะได้รับในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้วย เช่น สอนให้
รู้จักค าเรียกช่ือสิ่งของต่างๆ เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออกพัฒนาความคิด จินตนาการ 

ผลการวิจัย 
 จากวิจัย เรื่อง การสร้างนิทานป๊อบอัพ 
บนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน
ปฐมวั ย โ รง เ รี ยนบ้ านหนองระแหง  (ชมแสง 
ประชานุกูล ) 
                1. การประเมินคุณภาพ เรื่อง การสร้าง
นิทานป๊อบอัพบนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองระแหง 
(ชมแสงประชานุกูล) ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา
และแบบทดสอบอยู่ ในระดับดีมาก (   = 4.66)   
ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดี (   = 4.07)   
  2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
กับผลพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของการสร้าง
นิทานป๊อบอัพบนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากค่า σ = 7.09 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการสร้างนิทานป๊อบอัพ 
บนเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 การสร้างนิทานป๊อบอัพบนเว็บเพื่อ 
 

พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้ วย เว็บไซด์www. 
ZooBurst.com มีข้อดีคือ ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสร้างนิทานให้มีรูปแบบน่าสนใจจึงดึงดูด 
ความสนใจของผู้เรียน 
       1.2 การสร้างนิทานป๊อบอัพบนเว็บ
จะต้องค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วย เพราะหาก
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีปัญหา จะท าให้
ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตก่อนเริมการเรียนการสอนทุกครั้ง 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรมีการพัฒนานิทานในรูปแบบที่
น่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ของสถานศึกษาน้ัน 
      2.2 ควรส่ ง เ ส ริ ม ให้ ค รู พัฒนาสื่ อ 
การสอนบนเว็บส าหรับนักเรียนปฐมวัย เพื่อให้เกิด
การเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ได้รวดเร็ว
ขึ้น 
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ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมขาย 
นอกสถานที่ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของพนักงานขาย 

บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
The Effects of Computer-Assisted Instruction Online on Using Point of 
Sale Other Site Program upon the Learning Achievement of Watana 

Phanit Printing &Publishing Co.,Ltd. Staffs 
 

เบญญาภา  ปัญญาเครือ1  
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง 
การใช้โปรแกรมขายนอกสถานที่ 2) เพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ออนไลน์ 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และ 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมขายนอก
สถานท่ี 
  ประชากร คือ พนักงานขายและเจ้าหน้าที่ 
CR (Customer Relationships) บริษัทส านักพิมพ์
วัฒนาพานิช จ ากัด ทั้งหมดจ านวน 100 คน กลุ่ม
ตัวอย่ าง  คือ  พนักงานขายและเจ้ าหน้าที่  CR  
(Customer Relationships) จ านวน 30 คน ซึ่งได้ 
มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ 2) แบบทดสอบ และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  วิ เคราะห์ข้อมูล โดย ค่ า เฉลี่ ย  
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/ 
81.22 ซึ่ ง เป็นไปตามเกณฑ์  80/80 ที่ก าหนดไว้  
2) ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.73 3) คะแนนทดสอบ 
 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญอยู่ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 4) พนักงานมีความ 
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

Abstract 
  The purposes of this research were: 
1) to develop a lesson for Computer-Assisted 
Instruction Online on Using Point of Sale Other 
Site Program; 2) to analyze  the effectiveness 
of  Computer-Assisted Instruction Online;  3) to 
compare the Staffs pretest scores and the 
learning Achievement scores on the 
Computer-Assisted Instruction Online Program; 
and 4) to study the staffs’ satisfaction toward 
Computer-Assisted Instruction Online. 
  The samples were 30 Watana Phanit 
Printing & publishing Co.,Ltd. staffs. The 
research instruments consisted of  
1) Computer-Assisted Instruction Online, 2) 
test items, and 3)a set of questionnaires on 
staffs’ satisfaction toward the Computer-
Assisted Instruction Online. The statistics used 
were mean, standard deviation and t-test 
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  The results showed that The 
efficiency of Computer-Assisted Instruction 
Online on Using Point of Sale Other Site 
Program was at 83.11/81.22, according to the 
80/80 criterion. The effectiveness index of the 
Computer-Assisted Instruction Online was 0.73 
The learning Achievement scores were 
significantly higher than the pretest scores at 
0.05 statistical levels. The staffs’ satisfaction 
toward Computer-Assisted Instruction Online 
on using was at the high level. 

บทน า 
  ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาได้
มีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงทางด้าน
การศึกษาที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการ
น าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใช้พัฒนาทางการศึกษา และ
องค์กรเอกชนก็มี การพัฒนาอย่ างต่อเนื่ อง น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานบริษัท และวิธีการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง ใช้เวลาน้อยตรงกับ
ปัญหา และความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน
มากที่สุดคือ การฝึกอบรม ดังที่ อภินันท์ เวทยนกูล 
(2542) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เรียน
เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงาน  
   บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด ได้มี
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานภายใน 
และส่งพนักงานไปอบรมภายนอกเป็นประจ า และเมื่อ
ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานขายและ
เจ้าหน้าที่ CR (Customer Relationship) เรียนรู้และ
ใช้งานโปรแกรมขายนอกสถานที ่ ส าหรับไปปฏิบัติงาน 
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้พนักงานเรียนรู้ โดยการจัด

อบรมให้กับพนักงาน และพบปัญหาจากการอบรม คือ 
เนื่องจากพนักงานปฏิบัติงานภายนอกบริษัทประจ า
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในการจัดอบรมแต่ละครั้ง จึง
มีข้อจ ากัดเรื่องของเวลา และเมื่อพนักงานเข้ามาอบรม
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ ท าให้มีการ
จัดอบรมหลายรอบ เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสูง 
นอกจากนี้กรณีที่มีการรับสมัครพนักงานใหม่ทดแทน
พนักงานที่ลาออกไป เป็นต้น ส่วนปัญหาที่พบหลังจาก
การอบรมคือ พนักงานมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลไม่
ถูกต้อง การจัดท ารายงานต่างๆ เป็นต้น และพนักงาน
แก้ไขโดยการโทรเข้ามาสอบถามผู้ดูแลโปรแกรม 
(Admin) บ่อยครั้ง ท าให้ทราบปัญหาว่าพนักงานยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรมขาย 
นอกสถานที่อยู่มาก และเนื่องจากโปรแกรมขาย 
นอกสถานที่เป็นโปรแกรมเฉพาะที่ทางบริษัทสร้างขึ้น 
ท าให้ขาดแคลนวิทยากรที่มีความช านาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรม  
  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
แสวงหารูปแบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ไป
พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไปด้วย ดังที่ 
พลสัณฑ์ โพธ์ิศรีทอง (2541) กล่าวว่าการฝึกอบรม
กระท าอย่างเป็นข้ันตอนจนดูเป็นงานประจ ามากกว่า
การพัฒนา และกระท าได้ไม่ทั่วถึงการพัฒนาบุคลากร
ไม่ตรงเป้าหมายและไม่ตอบสนอง หรือไม่มีโอกาส 
เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนหลักสูตรคุณภาพต่ า ขาด
งบประมาณในการฝึกอบรม ขาดแคลนวิทยากรที่มี
ความช านาญ 
  เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาทางด้านการให้ความรู้ต่างๆ แล้ว นักเทคโนโลยี
การศึกษาจึงได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างสื่อ 
การอบรมที่ทันสมัย น่าสนใจ การเข้าถึงตัวผู้เรียน  
การใช้สื่อการอบรมที่ดจีะท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
สร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ เรียน และหากสื่อ 
การสอนใดที่น าเทคนิคต่างๆ เช่น มีภาพเคลื่อนไหว  
เสียง การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เข้ามาช่วยในการจัดท า
สื่อการอบรมแล้ว ยิ่งท าให้สื่อนั้นเป็นที่ต้องการและ
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สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และสื่อ
การอบรม หรือสื่อการเรียน ก็มีมากมายหลายชนิด 
และสื่อท่ีเป็นลักษณะตามที่กล่าวมานั้นก็คือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ซึ่งมีผู้ให้ความหมาย
ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ไว้ ดังนี ้
  โครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์ของ สสวท. 
(2549) กล่าวว่า “การเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ    
e-Learning เป็นการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจ 
ของตน โดยเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ จะ
ถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน 
ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนทุกคนสามารถติดต่อ
ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
เช่นเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ 
  ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2544) ได้กล่าวว่า การเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนรู้แบบออนไลน์  
เป็นวิธีการเรียนรูปแบบใหม่ที่ก าลังได้รับความสนใจ
และถือเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ สร้างโอกาสของ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีการเข้าถึงฐานความรู้
ได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนความรู้
และติดต่อสื่อสารถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึง
เป็นการน าเทคโนโลยีมาสร้างให้เป็นบทเรียน เพื่อให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้ วยตนเอง ในบทเรียนจะ
ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
ลั กษณะของการน าเสนอ อาจมีทั้ งตั วหนั งสื อ
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผล
การ เ รี ยน ให้ ทร าบทั นที ด้ วยข้ อมู ลย้ อนกลั บ
(Feedback) แก่ผู้เรียน และยังมีการจัดล าดับวิธีการ
สอนหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน 
แต่ละคน   

นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ได้
ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรื ออิ นทรา เน็ ต  ท า ให้ ผู้ เ รี ยนจะได้ รั บความ
สะดวกสบายในการเรียน สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์มีทั้งภาพ และเสียง จะ
ช่วยให้กระบวนการจ าและความเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังสามารถโต้ตอบหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปตาม
ขั้นตอน สามารถท าการทดสอบได้ และประการส าคัญ
คือเหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานในงานแตกต่างกันได้ 
เพราะผู้เรียนสามารถก าหนดล าดับและเวลาในเรียนได้
เอง โดยสามารถเลือกเนื้อหาหรือข้ ามเนื้อหาบาง
เนื้อหาที่มีความเข้าใจแล้วไปได้ ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้  
  จากปัญหาการฝึ กอบรมของบริ ษั ทฯ 
ประกอบกับข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้
โปรแกรมขายนอกสถานที่  และศึกษาผลการใช้
บทเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของพนักงาน 
และศึกษาความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อบทเรียน 
ดังกล่าว เพื่อมาใช้ในการให้ความรู้กับพนักงานขาย
และพนักงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่ CR (Customer 
Relationship) บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ยได้ก าหนด
วัตถุประสงคข์องการวิจัยเพื่อ 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมขายนอก 
สถานท่ีส าหรับพนักงานขาย บริษัทส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช จ ากัด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนออนไลน์  เ รื่ อง  การใ ช้ 
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โปรแกรมขายนอกสถานที่ ส าหรับพนักงานขาย 
บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
  3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้
โปรแกรมขายนอกสถานที่  ส าหรับพนักงานขาย 
บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด  
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมขายนอกสถานที่ 
ส าหรับพนักงานขายบริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด   

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi experimental research) ประเภท One-
Group-Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon.  
อ้างถึงใน ซาฟีนา หลักแหล่ง, 2552) ประชากร ได้แก่ 
พนักงานขาย และเจ้าหน้าที่  CR (Customer 
Relationship) จ านวน 100  คน กลุ่มตัวอย่างคือ 
พนักงานขาย และเจ้าหน้าที่  CR (Customer 
Relationships) จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย 
  เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัยคือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม
ระบบขายนอกสถานที่สร้างโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Captivate 4 ส าหรับบันทึกการท างานของหน้าจอและ
ใช้ในการสาธิตการใช้งานโปรแกรมขายนอกสถานที่ 
และใช้โปรแกรม Moodle ในการสร้างหน้าเว็บเพื่อ
การเรียนออนไลน์ รวมทั้งแบบทดสอบ เรื่อง การใช้
โปรแกรมขายนอกสถานที่  เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ในการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ เครื่องมือวิจัยดังกล่าวได้ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

  การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบขายนอก
สถานท่ีส าหรับพนักงานขาย บริษัทส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช จ ากัด ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยดังนี้ 
  1 .  ก า ร ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม
ระบบขายนอกสถานที่ส าหรับพนักงานขาย บริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด โดยผู้เชี่ยวชาญ 5ท่าน 
ได้ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (   = 3.88)  
  2 .  ก า รห า ค่ า ดั ชนี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลขอ ง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม
ระบบขายนอกสถานที่ส าหรับพนักงานขาย บริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด มีค่าเท่ากับ 0.73  
  3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนและคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ออนไลน์ คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  4. ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
(   =3.98) ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมขายนอก
สถานท่ี 

ข้อวิจารณ์ 
  จากผลการวิจัย เรื่อง ผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม
ขายนอกสถานที่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของ
พนักงานขาย บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้  
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  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
สามารถน าไปใช้ทดลองได้คะแนนแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนคิด เป็นร้อยละ 83.11 ส่วนคะแนนสอบ 
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เน้นให้มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน มีการตอบโต้กันระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน 
มีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ พร้อมแจ้งผลคะแนน
ให้ทราบทันที การออกแบบในแต่ละหน่วยมีการใช้
เทคนิคเพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  
มีการทดสอบความรู้โดยการใช้แบบทดสอบก่อนและ
แบบทดสอบหลังเรียน และการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์นี้ ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ อย่างอิสระ ซึ่ง
สอดคล้องกับมนต์ชัย  เทียนทอง (2545) ได้กล่าวว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียน
ส าเร็จรูปที่น าเสนอเนื้อหา สื่อ กิจกรรมการตรวจ
ปรับ การประเมินผล และกระบวนการเรียนรู้อื่นๆ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ น าเสนอและจัดการเพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีปฏิสัมพันธ์ โดยตรงกับบทเรียนนั้นๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมี
ทักษะและประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
มาก่อน ก็สามารถเรียนรู้เองได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต์ 
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ก า ร จั ด ก า ร 
เกี่ยวกับข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง  
การปฏิสัมพันธ์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและเป็น
ระบบเพื่อน าเสนอเนื้อหาความรู้และจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์
ของบทเรียน 
  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมขายนอก
สถานท่ีมีค่าเท่ากับ 0.73 สูงกว่า 0.50 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน อาจเนื่องจากผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้
โปรแกรมขายนอกสถานที่  แล้ ว เ กิ ดคว าม รู้ 

ความเข้าใจใน เรื่อง การใช้โปรแกรมมากขึ้น และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระดับความรู้ความเข้าใจ
หลั ง จ า ก เ รี ย น ใก ล้ เ คี ย ง กั น เ พ ร า ะบ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์มีการออกแบบให้
เข้าใจง่าย มีล าดับเนื้อหาที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนคือ
คะแนนทดสอบหลั ง เรี ยนสู งกว่ าคะแนนสอบ 
ก่อนเรียน อาจเนื่องมาจากเนื้อหาที่น าเสนอใน 
การเรียนได้อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมขายนอก
สถานท่ี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานของพนักงาน
ได้เป็นอย่างดี ได้ใช้กระบวนการออกแบบ โดยการ
การสร้างแรงจูงใจ ใช้ตัวอักษร สี และเสียง เพื่อเร้า
ความสนใจของผู้เรียน มีการบอกวัตถุประสงค์ ของ
การเรียน เพื่อให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น สังเกตได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนนสอบก่อนเรียน คือ 3.58 ซึ่งมากกว่า  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลังเรียน  
คือ  1.90 เป็นเพราะก่อนเรียนผู้ เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจไม่เท่ากัน คะแนนต่ าสุดกับคะแนนสูงสุด
มีความแตกต่างกันมาก แต่เมื่อเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์แล้ว จะเห็นว่าค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง แสดงว่าหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์แล้วผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น คะแนนต่ าสุดกับคะแนน
สูงสุดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น การเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์มีผลท าให้
ระดับความรู้ความเข้าในการใช้โปรแกรมขายนอก
สถานท่ีของผู้เรียนมีความใกล้เคียงกัน 
  นอกจากนี้ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมขายนอกสถานที่ 
พบว่า ผู้ เรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนออนไลน์ โดยมีการล าดับเนื้อหาจากง่ายไป
หายากมีการอธิบายการใช้งาน และการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้น าหลักการ
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ของมัลติมี เดีย ซึ่ งมีทั้ งข้อความ รูปภาพ เสียง
บรรยาย ท าให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
อยากเรียนรู้ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ก็ช่วยให้การ
ท างานท่ีต้องใช้โปรแกรมขายนอกสถานที่เป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานได้อย่างดียิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยครั้งนี้ 
  1. จากผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญได้
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ท าให้
ผู้เรียนมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่สูง ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทควรให้การสนับสนุนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับการสร้างสื่อ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีบริษัทพัฒนาขึ้น 
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
ควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เรียนด้วย 
เช่น การมี Web board เพื่อจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและสอบถามข้อข้องใจ หรือปัญหาต่างๆ
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ 
  3. แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ ควรมีหลากหลายวิธีการ เช่น ให้มี
ข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ เป็น
การกระตุ้นและท าให้ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้จาก
การเรียนได้อย่างเต็มที่ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ ในหลักสูตรอื่นๆ เพื่อจะได้น าไปใช้
ในการพัฒนาสื่อการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูป
ที่ทางบริษัทพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้ในส านักงาน 
เ ช่น โปรแกรมขาย และ โปรแกรมบันทึกงาน
ประจ าวัน เป็นต้น 

  2. ควรมีการวิจัยติดตามผลของผู้เรียน 
หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์แล้ว 
  3. ควรวิจัยเปรียบเทียบการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์กับการเรียน
ด้วยสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ 
  4. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ทั้ง
ด้านเครือข่ายและด้านผู้เรียน 
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Effects of Using an Electronic Comics Book on Analytic Geometry  
for  Matthayomsuksa 4 Students in Kannasootsuksalai School 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนา
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน
ทางการเรียนของนักเรียนจากการสอนโดยใช้หนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ กับการสอนปกติ และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตศึกษา
ลัย จังหวัดสุพรรณบุรีได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้น (Multistage Random Sampling) จ านวน 
2 ห้องเรียน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้หนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีการ
สอนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) หนังสือ
การ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์  
2) แบบทดสอบ และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์  สถิติที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล  ได้ แก่  ร้ อยละ  ค่ า เฉลี่ ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test   
 ผลการวิ จั ยพบว่ า1) หนั งสื อการ์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรี ยนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพ 
82.58/85.33 ตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรขาคณิตวิ เคราะห์สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ในระดับมากที่สุด 
 

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to develop an Electronic Comics Book on 
The Analytic Geometry  for  Matthayomsuksa 
4 students of  the 80/80 efficiency criterion  2) 
to compare the achievement scores by using 
an electronic comics book on The Analytic 
Geometry  students  with  a traditional 
teaching  method,  and  3) to study the 
students’ satisfaction on using an electronic 
comics book on The Analytic Geometry. 
  The samples were Matthayomsuksa 4 
students from Kannasootsuksalai School, 
Supanburi.  They were selected by multi-stage 
random sampling technique,and randomly 
assigned into an experimental group using an 
electronic comics book and a control group 
using  a traditional teaching method. The 
research instruments were :  1) an electronic 
comics book on The Analytic Geometry,  
2) test items, and 3) the students’ satisfaction 
questionnaire. Data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and  
independent sample t-test 
 The research results showed that:  
1) the efficiency of  electronic comics book on 
The Analytic Geometry  was 82.58/85.33 
according to the criterion,  2) the students’ 
learning achievement of  electronic eomics 
book on The Analytic Geometry was 
significantly higher than those of the traditional 
teaching method at .05 level 3) the students’  
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satisfaction on using the electronic comics 
book on The Analytic Geometry  was at the 
highest level. 

บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนในยุคที่การเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สื่อที่น ามาใช้ถือได้
ว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญกับสื่อเพื่อการศึกษาโดย
ก าหนดไว้ในหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียนต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น 
วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษาอื่ น 
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งผู้ เรียนเป็นส าคัญ ด้วย
คุณสมบัติของสื่อที่เป็นตัวกลางในการน าสารหรือ
เนื้อหาส่งทอดไปยังผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ของบทเรียนได้ ง่ายขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด 
ความสนใจ เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเรียนรู้ได้
เร็วขึ้น สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นสื่อในลักษณะ
ของมัลติมีเดียที่สามารถน าเอาสื่อหลากหลายประเภท
มาใช้งานร่วมกันทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง
ยังมีสื่อการเรียนการสอนในหลายๆ รูปแบบ เช่น 
สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การเรียนผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเว็บไซด์ ซึ่งการใช้สื่อ
เหล่ านี้ เป็นการขยายขอบเขตของการศึกษาให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบหน่ึงของ
สื่อคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการหนังสือ
เป็นพื้นฐาน คือ มีพื้นที่การแสดงผลเป็นกรอบสี่เหลี่ยม  
น าเสนอตัวอักษรรูปภาพ และบรรจุข้อมูลลงใน
หน้ ากระดาษแต่ ละหน้ า ซึ่ งต้องใช้วิ ธี การเปิด
หน้ากระดาษ  เพื่อดูข้อมูลที่อยู่ภายในเล่มไม่แตกต่าง
จากหนังสือทั่วไป ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้อง
แสดงผลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท าให้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์น าเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ที่หนังสือ
ปรกติไม่สามารถน าเสนอได้  เช่น ภาพเคลื่อนไหว  
เสียง หรือการสร้างการเช่ือมโยงไปยังเครือข่าย 
 
 

อินเทอร์เน็ต 
เพื่ อศึกษาค้นคว้ าข้อมูลเพิ่ มเติ มได้อย่ างอิสระ  
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถควบคุม 
กา ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ ด้ ว ยตั ว เ อ ง  พร้ อมทั้ ง หนั ง สื อ
อิ เล็ กทรอนิกส์ สามารถบรรจุ เรื่ องราว โดยใช้
ภาพประกอบเสียง และมีการด าเนินเรื่องราวที่น่าสนใจ 
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน เพราะ 
การเรี ยนรู้ ของมนุษย์  เกิ ดจากการที่มนุษย์ ให้ 
ความสนใจกับสิ่งเร้า (Stimuli) และรับรู้ (Perception) 
สิ่งเร้าต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง (อัครเดช ศรีมณีพันธ์, 
2547) จะเห็นได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมี
ประโยชน์มากมาย เป็นสื่อที่ตอบสนองการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้การคงไว้ซึ่งลักษณะของความ
เป็นหนังสือปรกติ  และน าเสนอสื่อด้วยการอ่าน 
เป็นหลัก เป็นการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้กับ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
  จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ปีการศึกษา 2553 พบว่า
ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะใน เรื่อง เรขาคณิต
วิเคราะห์ นักเรียนขาดทักษะที่เป็นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อันได้แก่ ทักษะการคิดในการแก้ปัญหาที่
เป็นระบบ โดยสังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจสมุด
แบบฝึกหัด และจากการทดสอบ พบว่า การเรียน 
การสอนในห้องเรียนนั้นไม่ได้เอื้ออ านวยในด้านของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังที่สังเกตจะเห็นว่า
นักเรียนกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาสูง จะสามารถเข้าใจ
ในสิ่งที่ครูสอนได้เร็วในขณะที่นักเรียนกลุ่มที่มีระดับ
สติปัญญาค่อนข้างต่ า ท าให้การจัดการเรียนการสอน
ของครูเป็นไปด้วยความยากล าบาก นักเรียนกลุ่มที่มี
ระดับสติปัญญาสูง จะเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่ายถ้าครู
จัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาในลักษณะที่ ง่าย ไม่
น่าสนใจ ในขณะที่นักเรียนกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาต่ า 
จะเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพราะเรียนแล้วไม่เข้าใจ ท าให้การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรมที่
เห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ท าให้นักเรียนเกิดเจตคติ 
ที่ไม่ดี ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น 
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อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเหตุผล 
ที่ส าคัญที่สร้างแรงจูงใจให้ศึกษา เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนา ค้นหาเทคนิคใหม่ๆ ในวิธีการจัดการเรียนที่
แตกต่างกัน 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อท่ีดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนได้ดี ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้และ
การฝึกฝนทักษะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและศึกษาผลการใช้
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรี ยน 
กรรณสูตศึ กษาลัย  เพื่ อประโยชน์ ในการน าใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนจาก
การสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 กับการสอนปกต ิ
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี 
ต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิต
วิเคราะห์ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ ไว้ว่ า “หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการแปลงลงบนสื่อ
บันทึกด้วยระบบดิจิทัล เช่น CD-ROM หรือหนังสือท่ี
พิมพ์ลงบนสื่อบันทึกด้วยระบบดิจิทัล แทนที่จะพิมพ์
ลงบนกระดาษเหมือนสิ่งพิมพ์ธรรมดา เช่น นิตยสาร
นอทิลุส (Nautilus) ที่ผลิตออกมาด้วยการบันทึก
บทความ ภาพ และเสียงลงบน CD-ROM และส่งให้
สมาชิกตามบ้านเช่นเดียวกับนิตยสารทั่วไป” 
  ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2550) “อีบุ๊ค” (eBook, 
EBook, e-Book) เป็นค าภาษาต่างประเทศย่อมาจาก
ค าว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสาร

อิ เล็กทรอนิกส์  โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมู ล 
คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 
คุณลักษณะของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์สามารถ
เช่ือมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้ เรี ยนได้ 
นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหวแบบทดสอบ และสามารถ 
สั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีก
ประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่ง
คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป  
 ความหมายของการ์ตูน 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) 
ได้ให้ความหมายของค าการ์ตูนว่า “การ์ตูน”  หมายถึง
ภาพล้อ ภาพตลก บางทีเขียนเป็นภาพบุคคลแสดง
เหตุการณ์ที่ผู้ เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน  
บางทีก็เขียนเป็นเรื่องราว 
  ประยูร  จรรยาวงษ์  (2513) อธิบายว่า  
การ์ตูน คือ ภาพที่ใช้แทนภาพจริง เป็นภาพมายาโย้เย้
ไม่เหมือนของจริง อาจเป็นภาพคนภาพสัตว์ หรือ
สิ่ งของซึ่ งมี รู ปลั กษณะผิ ดธรรมดาก่ อ ให้ เ กิ ด 
ความขบขัน เร้าความสนใจผู้ดู 
 ประโยชน์ของการ์ตูนที่น ามาใช้ประกอบ 
การเรียนการสอน 
  คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ (2552) ได้จ าแนก
ประโยชน์ของการ์ตูนที่มีต่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี ้
  1. เพื่อการเร้าความสนใจ การ์ตูนเป็นสื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนอยู่แล้ว จึงสามารถใช้เป็น
อุบายกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และตั้งใจเรียนอย่างได้ผล 
  2. เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการเรียน 
การสอนเรื่องนั้น 
  3. ใช้เป็นกิจกรรมของผู้เรียน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถ
ผลิตการ์ตูนตามหัวข้อที่ครูก าหนดให้ ซึ่งอาจจะเป็น
การ์ตูนที่มีชีวิตชีวา ร่าเริง น่าสนใจ 
  4. เพื่อการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยให้
นักเรียนวาดการ์ตูนท่ีสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการ์ตูนต่อการเรียนการสอนไว้ดังนี ้
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  1. ใช้เร้าความสนใจเพื่อช่วยในการน าเข้าสู่
บทเรียน 
  2. ใช้อธิบายหรือประกอบการอธิบายให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
  3. ใช้เป็นกิจกรรมของนักเรียนในระดับเด็ก
เล็ก 
  4. เป็นสื่อที่ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
ผู้เรียนมีความสนุกสนาน และยังผ่อนคลายความ 
ตรึงเครียดในการเรียนการสอนด้วย 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ  (E1) 
หมายถึง ประเมินพฤติกรรมย่อยๆ จากการท ากิจกรรม
ของผู้เรียนในบทเรียนทุกกิจกรรม (ทุกกรอบ/ข้อ) หรือ
จากการที่นักเรียนได้อ่านบทเรียนถูกมากน้อยเพียงใด 
  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หมายถึง    
การประเมินผลลัพธ์ (Product) ของนักเรียนโดย
พิจารณาจากผลการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 การยอมรับประสิทธิภาพ 
 1. สูงกว่าเกณฑ์ คือ ตั้งเกณฑ์ E1/E2 ไว้     
แล้วได้ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น 
ตั้ ง เกณฑ์ มาตรฐานไว้  90/90 แล้ วค านวณค่ า
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปได้ 95/95 
  2. เท่าเกณฑ์ คือ ตั้งเกณฑ์ E1/E2 ไว้  แล้ว
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้พอดี เช่น  
ตั้ ง เกณฑ์ มาตรฐานไว้  90/90 แล้ วค านวณค่ า
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปได้ 90/90  
 3. ต่ ากว่าเกณฑ์ คือ ตั้งเกณฑ ์E1/E2 ไว้แล้ว
ได้ค่าประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน + 2.5% 
  ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ได้ มี ผู้ ที่ ศึ กษาค้ นคว้ า เกี่ ยวกั บทฤษฎี 
การเรียนรู้และจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับ 
การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีหลักๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อ
แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างของหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี
ปัญญานิยม ทฤษฎี โครงสร้างความรู้และทฤษฎี 
ความยืดหยุ่นทางปัญญา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2541) โดยมีแนวคิดดังนี ้

    1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral 
Theories) เป็นทฤษฎี ซึ่งเชื่อว่าจิตวิทยาเป็นเสมือน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ 
(Scientific Study of Human Behavioral) และ 
การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จาก
พฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนอง 
(Stimulus and Response) ซึ่งเช่ือว่าการตอบสนอง
ของสิ่งเร้าของมนุษย์จะเกิดขึ้นควบคู่กันในช่วงเวลาที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์
เป็นพฤติกรรมแบบแสดงการกระท า  (Operant 
Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) 
ดังนั้นโครงสร้างของบทเรียนจะมีลักษณะเชิงเส้นตรง
โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาตามล าดับ 
จากง่ายไปหายาก ซึ่งเป็นล าดับท่ีผู้สอนพิจารณาแล้ว
ว่าเป็นล าดับการสอนท่ีดีและผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
       1.2 ทฤษฎี ปัญญานิ ยม  (Cognitive 
Theories) เกิดขึ้นจากแนวคิดของซอมสกี้ (Chomsky) 
ที่ไม่เห็นกับสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมในการมองพฤติกรรมไว้ว่าเสมือน 
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซอมสกี้เช่ือว่าพฤติกรรม
นิยมมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจมนุษย์ไม่ใช่ 
ผ้าขาวที่เมื่อใส่อะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษย์ 
มีความนึกคิดและความรู้สึกภายในที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้น การออกแบบการเรียนการสอน ก็ควร 
ที่จะค านึงถึงความแตกต่างของของมนุษย์ด้วย ในช่วง
นี้มีความคิดต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น แนวคิด
เกี่ยวกับการจ าได้แก่ความจ าระยะสั้น ความจ าระยะ
ยาวและความคงทนของความจ า แนวคิดเกี่ยวกับ 
การแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ความรู้ใน
ลักษณะที่เป็นขั้นตอน (Procedural Knowledge)  
ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่ ค ว าม รู้ ใ นลั กษณะ เ ป็ นก า รอธิ บ า ย 
(Declarative Knowledge) ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบาย
ว่าคืออะไรและความรู้ ในลักษณะที่ เป็นเ ง่ือนไข 
(Condition Knowledge) ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบายว่า  
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เมื่อไร ท าไม ซึ่งความรู้ทั้ง 2 ประเภทหลังนี้ไม่ต้องการ
ล าดับการเรียนรู้ที่ตายตัว 

สมมติฐานของการวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรขาคณิต
วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์สูงกว่า 
การสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิ จัยเป็นนักเรี ยนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียน
จ านวน 260 คน ซึ่งทุกห้องเรียนมีการจัดนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนแบบคละกัน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนกรรณสูต 
ศึกษาลัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 คัดเลือกโดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multistage Random 
Sampling) โ ด ย ขั้ น แ ร ก สุ่ ม แ บ บ ก ลุ่ ม ( Cluster 
Random Sampling) ได้ 2 ห้อง แล้วข้ันที่สองเลือก
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้อง ได้แก่ 
ห้อง 4/4 จ านวน 30 คน สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มควบคุม จ านวน 1 ห้องได้แก่
ห้อง 4/7 จ านวน 30 คน สอนโดยวิธีการสอนปกติ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. หนังสือการ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์  เรื่ อง 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  2. แบบทดสอบ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
4 ตั วเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้ เป็นแบบทดสอบ 
ก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ั นมั ธยมศึ กษาปี ที่  4 ที่ มี ต่ อหนั งสื อการ์ ตู น
อิ เล็กทรอนิกส์  ซึ่ งมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง โดยสถานที่ที่ ใ ช้ ในการทดลองคื อห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 2. ก่อนการทดลองผู้วิจัยและครูผู้สอนได้
จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้อง
คอมพิวเตอร์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมทดลอง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องทดลองให้มีความเหมาะสม โดยให้นักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน 
 3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 
ข้อ ใช้เวลา 45 นาที  
 4. หลังจากทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ใ ห้ นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม ท ด ล อ งศึ ก ษ า จ า ก ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และ
นักเรี ยนกลุ่ มควบคุม เรี ยนแบบปกติ เป็น เวลา  
1 สัปดาห์ ทั้งสองกลุ่มท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนจบ และท าแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
 5. น าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

สรุปผลการวิจัย 
 1. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือ
การ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรี ยน 
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สูงกว่านักเรียนที่
ใช้วิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความ 
พึ งพอใจต่ อทางการเรี ยนด้ วยหนั งสื อการ์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ในระดับมาก
ที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจเรื่ อง
การ์ตูนเป็นส่วนใหญ่ ขณะเรียนอาจจะมีการคุยกัน
นอกเรื่องไปบ้าง ครูจึงต้องควบคุมช้ันเรียนเพื่อให้ 
การเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ครั้งนี้ไม่ใช้เวลานานจนเกินก าหนด 
และเพื่อให้การเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ท าให้
นักเรียนเสียสมาธิขณะเรียน 
  2. ก า ร อ อ ก แ บ บ ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู น
อิเล็กทรอนิกส์นั้นนักเรียนบางคนอ่านการ์ตูนจนลืม 
จับประเด็นของเนื้อหาจนต้องกลับไปอ่านใหม่ หรือ 
บางคนอ่านเนื้อหาจนจบก่อนแล้วกลับท าแบบฝึกหัด 
ทีหลัง ครูควรก าหนดข้อตกลงให้ชัดเจนและเน้นย้ า  
  3. การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กลับผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงควรสนับสนุน
ให้ครูได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนา 
การเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ต่อไป  
 2. ควรศึกษาการสร้างหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นวัตถุประสงค์
ของการใช้ไปในด้านต่างๆ เช่น เน้นการฝึกทักษะ 
การท าแบบฝึกหัด อาจให้เกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การด าเนินเรื่อง เน้นเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง เป็นต้น 
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กระบวนการจัดท าวารสารวิจัยออนไลน์นวัตกรรมการศึกษา  
(e-Journal of Innovative Education) 

 
 วารสารวิจัย วิจัยออนไลน์เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายน และฉบับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสาร
ดังต่อไปน้ี 
 1. กองบรรณาธิการวารสารประกาศรับต้นฉบับ 
 2. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ 

3. กองบรรณาธิการ วารสารจัดส ่งต้นฉบ ับ ให ้ผู ้ทร งคุณวุฒ ิ (Peer Review)  อ ่าน
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. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหน่ึงมาก่อน 
2. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
3. เน้ือหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือ

ตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม 

4. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อก าหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ 
5.ผู้ เ ขี ยน ไ ด้ แก้ ไ ขความถู ก ต้ องของ เรื่ องที่ ส่ งมา ตีพิม พ์  ต าม ข้อ เ สนอแ นะของ                     

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว 
6. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ระเบียบการส่งต้นฉบับ 
  

กองบรรณาธิการได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง
ต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์ลงวารสาร และกองบ ร ร ณาธิก าร ส าม าร ถตร วจสอบ ต้นฉ บับ ก่อน
การ ตีพิมพ์ เพ่ือให้วารสารมีคุณภาพสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 
   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 าแหน่งดังน้ี 
1.2.1 ท้ายกระดาษ  ประกอบด้วย 

1) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 

2) เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา    
1.2.2 ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
1.2.3 ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
1.2.4 ช่ือผู้เขียน  ขนาด 14 ชนิดตัวหนา  ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง 
1.2.5 ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต าแหน่ง                   

กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน 
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ  ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบ                           

กระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน 
1.2.7 เน้ือหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 

คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น  1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้ง
สองด้าน  

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 เน้ือหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา  จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิด

ขอบทั้งสองด้าน 
1.3 จ านวนหน้า ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 

2. การเรียงล าดับเน้ือหาต้นฉบับ   
เน้ือหาภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับ
ศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้ง
แรกก่อนเน้ือหา โดยเรียงล าดับดังน้ี 



                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1 ช่ือเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 

2.2 ช่ือผู้เขียน 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
เป็นภาษาอังกฤษต้องมีเน้ือหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์
วิทยาศาสตร์ 

2.5 บทน า เป็นส่วนของเน้ือหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย และ                                       
ควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย    

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 ทั้งน้ีถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น
ขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี  ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็นไม่
ควรมีเกิน 5 ตาราง ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด า ที่ชัดเจนและมีค า
บรรยายใต้รูป กรณีที่จ าเป็นอาจใช้ภาพสีได้ 

2.9 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควรมีการ
อภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้างทฤษฎี
หรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตาม
หลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์ 
และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

2.10 กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีเพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

2.11 เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเน้ือหาให้ใช้ระบบ APA Style (American 
Psychological Association) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วย
เอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกแล้วตามด้วย 
และคณะ หรือ et al. 

 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 หนังสือ   

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือหนังสือ.  เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 วารสาร   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ชื่อ -นามสกุลผู้ เขียน.  (ปีที่ พิมพ์ ).   ช่ือบทความ.   ชื่ อวารสาร , ปีที่ พิม พ์                   
(ฉบับที่พิมพ์), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

 หนังสือพิมพ์   
ชื่อ-นามสกุลผู้ เขียน.  (ปี เดือน วันที่ พิมพ์).  ช่ือบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์,     

เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
 วิทยานิพนธ์   
   ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ช่ือวิทยานิพนธ์.  เมืองที่พิมพ์: สถานศึกษา. 
 รายงานการประชุม   

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปีที่พิมพ์). ช่ือเอกสารรวมเรื่องที่ได้จากรายงานการประชุม.     
วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. ส านักพิมพ์. เลขหน้า. 

 สื่ออินเตอร์เน็ต 
ชื่อ – นามสกุลผู้ เผยแพร่ . (ปี เดือน วันที่อ้างอิง).  ช่ือเรื่อง.  จ านวนหน้า.                           

แหล่งที่มา URL : http://. 
การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย 

3. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อก าหนดของรูปแบบวารสาร จ านวน  
3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีรอม ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่  

 กองบร ร ณาธิ ก าร ว ารส าร วิ จั ย ออนไ ลน์นวั ตก ร รม การ ศึกษา  
(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  
 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ โทรศัพท์ : 02 - 942- 8674 ภายใน 1843 โทรสาร : 02 - 942 - 8674 

4. การอ่านประเมินต้นฉบับ  ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาน้ันๆ จ านวน 3 ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่าน
ประเมินคืน ผู้เขียนให้เพ่ิมเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 

5. ลิขสิทธ์ิ ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยออนไลน์ (e-Journal) ถือเป็นลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้ามน าข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ าเว้นเสียแต่
ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

6. ความรับผิดชอบ เน้ือหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน  ทั้งน้ี
ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ 



ข้ันตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารวิจัยนวัตกรรมการศึกษา 
(e-Journal of Innovative Education)  
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