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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมออนไลน์ วิชา การออกแบบ
และนาเสนอ เรื่อง การดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator สาหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑) เพื่อทาให้บทเรียนออนไลน์ฯ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/
๙๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ ฯ ๓)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ฯ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้
ได้แ ก่ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๕ โรงเรี ยนอัส สั มชั ญศรีร าชา จัง หวั ดชลบุ รี จานวน ๓๐ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) บทเรียนออนไลน์ฯ ๒) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน และ ๓) แบบประเมินความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย E1/E2
ผลการวิจั ย พบว่า การพั ฒ นาบทเรียนโปรแกรมออนไลน์ ฯ มีประสิ ทธิ ภ าพ ๙๙.๑๗/
๙๓.๓๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ น้อยกว่า .๐๕ และนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรมออนไลน์ ฯ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์, การดราฟรูป, โดยใช้โปรแกรม Illustrator
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Abstract
The objectives of this study aimed to develop online lessons using
ILLUSTRATOR program to teach students about designing and presentation the
stories, picture drafting especially for M.5 sportsman students program.1) To make
the online lessons by using the illustrator program to improve the efficiency standard
effect 90/90 2) To compare pre-test and post-test scores of the students who study
the online program named moodel, the design and presentation of picture drafting
by using illustrator program 3) To survey the learners’ satisfaction towards the online
lesson named moodel, the design and presentation of picture drafting by using
illustrator program. The population in this study was 30 students from 290 students
who study in M.5 at Assumption College Sriracha . They were studying in the second
semester of the academic year 2015, at Assumption College Sriracha , Chonburi
province. It used the cluster sampling for choosing a classroom from 9 classrooms.
The research instruments used in this study included with the online lesson, pre-test
and post-test and the results from the learners’ satisfactions surveys.
It was found that the development of the online program from the design
and presentation of picture drafting by using illustrator program for M.5 sportsman
students shows the efficiency by 99.17/93.33 then it follow with the setting criteria.
The scores from post-test are higher than pre-test scores at the .05 level of
significance and the students from the design and presentation of picture drafting by
using illustrator program for M.5 sportsman students show the learners’ satisfactions
at the highest level by the average rate is 4.52 and the SD rate is 0.57
Keyeords: Computer Online Lessons, Efficiency, Satisfaction of Students
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บทนา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปิดทาการเรียนการสอนมานานถึง ๗๐ ปี จัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรี
ราชาจะมีนักเรี ยนที่สาเร็จการศึกษาที่โรงเรีย นแห่งนี้เป็นจานวนมาก และในทุกๆ ปีทางโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาต้องรับนักเรียนใหม่เข้ามาศึกษาต่อเป็นจานวนมากเช่นกัน ในระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จัดการเรียนการสอนจานวน ๑๗ ห้อง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จัดการเรียนการสอนจานวน ๓๕
ห้อง ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑-๓ จัดการเรียนการสอนจานวน ๓๓ ห้ อง และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จัดการเรียนการสอนจานวน ๒๗ ห้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น
สายการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียนดั้ งนี้ สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คานวณ สายศิลป์-ภาษา และสาย
ศิลป์-กีฬา นักเรียนที่จะมาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องสอบคัด เลือกเพื่อวัดความรู้ด้านวิชาการทาง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจะรับนักเรียนตามจานวนที่กาหนดไว้ แต่จะมีนักเรียนกลุ่มพิเศษที่คัดเลือก
ตามความสามารถด้านกีฬา นักเรียนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่า นักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษ นักเรียน
โครงการนักกีฬาพิเศษจะมีนักเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ถ้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนอยู่ใน สายศิลป์-กีฬา
ที่ผ่านมานักเรียนกลุ่มนี้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องโดย
นักเรียนมีหลายประเภท ได้แก่ นักเรียนที่เรียนเก่ง นั กเรียนที่เรียนปานกลาง นักเรียนที่
เรียนอ่อน และยังมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาประเภทตะกร้ อ นักกีฬาประเภทบาสเกตบอล และนักกีฬา
ประเภทฟุตบอล โดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดให้นักเรียนกลุ่มนี้พักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียน
เพราะต้องฝึกซ้อมทุกวัน ช่วงเวลาที่นักเรียนใช้ฝึกซ้อมคือ เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐
น.-๑๘.๐๐ น. บางครั้งอาจต้องฝึกซ้อมทั้งวัน ต้องเข้าร่วมการแข่งขันตามสถานที่หรือหน่วยงานที่มี
การจัดการแข่งขันขึ้น บ่อยครั้งที่นักเรียนต้องใช้เวลาช่วงเรียนเพื่ อฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน จึง
ทาให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าเรียนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่น บางครั้งการแข่งขันอาจจะ
ต้องใช้เวลายาวนานถึง ๑ เดือน ทาให้นักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อน ส่งผลให้ผลการเรียนมีปัญหาและการ
ส่งงานให้ครูประจาวิชาไม่ตรงตามเวลาที่ครูกาหนดไว้ นักเรียนกลุ่มนี้ จึงมีผลการเรียนอยู่ในระดับต่า
เนื่องจากต้องฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจา ทาให้มีเวลาเรียนในห้องเรีย นน้อยจึงขาดส่ง
งานในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนคอมพิวเตอร์ในรายวิชาการออกแบบและนาเสนอ เนื้อหา
เรื่องดราฟรูปเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจอยาก ถ้านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนและฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนจะไม่
เข้าใจ และทางานตามที่ครูมอบหมายไม่ได้ ทาให้นักเรียนไม่สามารถทางานส่งได้ บางครั้งครูจะต้อง
มาสอนนักเรียนกลุ่มนี้ซ้าอีกรอบเพราะนักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ช้า บางครั้งจาเป็นต้องมีครู
แนะนาอยู่ด้วย เป็นหน้าที่ที่ ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักเรียนสามารถเข้าเรียนและทา
กิจกรรมต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย การส่งงาน การ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การถามตอบ การอภิปราย และระบบบริหารจัดการรายวิชาที่นิยมนามา
จัดการเรียนการสอน ออนไลน์คือ โปรแกรม Moodle Moodle เป็นโปรแกรมจัดการเรียนการสอน
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ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทฟรีแวร์ ช่วยเผยแพร่เนื้อหาของผู้สอน พร้อมให้นักเรียนเข้า
มาศึกษา และบันทึกกิจกรรมของนักเรียนได้
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพั ฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Moodle วิชา
การออกแบบและนาเสนอ เรื่องการดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator สาหรับนักเรียนโครงการ
นั ก กี ฬ าพิ เ ศษชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๕ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ข้ า ถึ ง ความรู้ ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบและนาเสนอ เรื่อง การดราฟรูป โดยใช้
โปรแกรม Illustrator สาหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/๙๐
๒. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์ วิชา การ
ออกแบบและนาเสนอ เรื่องการดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator สาหรับนักเรียนโครงการ
นักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบและ
นาเสนอ เรื่อง การดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator สาหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีวิธีดาเนินการวิจัย โดยมี การออกแบบบทเรียนออนไลน์ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนของหลักการออกแบบ ADDIE Model มีขั้นตอนดังนี้
๑. การวิเคราะห์ (Analysis)
๑.๑ การกาหนดเรื่อง และวัตถุประสงค์ทั่วไปการเรียนการสอนในปัจจุบันมีรูปแบบที่
หลากหลายโดยประยุกต์ทักษะต่าง ๆ นามาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้อย่างเข้าใจเป็นระบบโดย
เรียนรู้จากง่ายไปหายาก
๑.๒ การวิเคราะห์ผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑.๓ การวิเคราะห์เนื้อหา โดยเริ่มจากการศึกษาคาอธิบายรายวิชา ศึกษาวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา แนวการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลและแผนการสอน
๑.๔ วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะนาบทเรียนออนไลน์ ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
๒. การออกแบบ (Design)
๒.๑ การออกแบบบทเรียนออนไลน์ผู้ วิจัยได้ออกแบบตามขั้นตอนออกแบบแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ซึ่งแยกออกเป็นแผนส่วนต่างๆ ดังนี้ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมของบทเรียน
ออนไลน์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ ต่ า งๆ คื อ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนใช้บทเรียนออนไลน์ การวางแผนการเรียน วิธี
เรี ย น การใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์ ก ารปฏิบั ติกิ จกรรม การส่ ง งาน หรือ การฝึ ก ปฏิ บัติ คู่มื อบทเรีย น
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ออนไลน์ และการศึกษาค้นคว้าตารางนัดหมาย ผู้จัดทาต้องเขียนให้ละเอียด มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ตามวิธีสอน ตามที่ได้วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนไว้แล้ว องค์ประกอบสุดท้าย คือ สื่อ
การเรียน ซึ่งอาจใช้สื่อเสริมภายนอกและ สื่อที่จะสร้างขึ้นมาให้ เพื่อสรุปการออกแบบบทเรียน ๒)
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อย เป็นการเขียนรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในหน่วยย่อยแต่
ละหน่วย ตามลาดับหัวข้อที่กาหนดไว้ รายละเอียดของหัวข้อต่างๆ ให้เขียนเช่นเดียวกันกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยรวม ๓) การเขียนแผนผังและออกแบบบทเรียนออนไลน์ฯ มีโครงสร้าง
ขั้นตอนการทางานอย่างไรบ้าง
๒.๒ ออกแบบแบบทดสอบ การออกแบบแบบทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยคานึงถึงเนื้อหา จากขั้นตอนการวิเคราะห์นามาออกแบบ
๒.๓ ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Moodle ได้แก่ ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อ งกับการวัดความพึงพอใจ ๒) กาหนด
วัตถุประสงค์ของคาถามให้ชัดเจน ๓) กาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม ๔) แจกแจง
ประเด็น และกาหนดจานวนข้อคาถาม ๕) กาหนดรูปแบบของแบบสอบถาม
๓. พัฒนา (Development)
๓.๑ การพั ฒ นาบทเรี ยนประกอบด้ ว ยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ๑) สร้างบทเรียนออนไลน์
ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแผนผังที่กาหนดไว้ ๒) นารูปแบบบทเรียนออนไลน์ฯ ให้ตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์โดยเกณฑ์
กาหนดไว้
๓.๒ การสร้างแบบทดสอบประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ๑) สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และเนื้อหา ๒) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของเนื้อหา
สาระแต่ละหัวเรื่องเพื่อนาไปกาหนดสัดส่วน ในการออกข้อสอบให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ๓)
กาหนดวัตถุประสงค์ของการทดสอบ โดยพิจ ารณาจากวัตถุประสงค์ของการสอนแต่ละหัวเรื่องแล้ว
ก าหนดอั ต ราส่ ว นของแบบทดสอบให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา ๔) สร้ า งแบบทดสอบที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวเรื่อง เป็นข้อสอบปรนัย จานวน ๖๐ ข้อ ๕) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและการใช้ภาษา แล้วนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามให้ถูกต้องชัดเจน และ ๖) นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน ๓ คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา
๔. ทดลองใช้ (Implementation)
๔.๑ แบบแผนการทดลองใช้บทเรียน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแบบแผนการทดลองใช้บทเรียน
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2
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T1 คือ ทดสอบก่อนเรียน
X คือ ทดลอง
T2 คือ ทดสอบหลังเรียน
๔.๒ การดาเนินการทดลอง ๑) ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะใช้บทเรียนออนไลน์ ฯ ๒) นักเรียน
เข้าเรียนโดยการทาแบบทดสอบก่อนเรียน และเริ่มเรียนตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ ๓) สร้าง
ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๔) ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
๕) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ๖) รวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป
๓. ทดลองใช้
๓.๑ ทดลองแบบรายบุคลโดยนาบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๓ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ค่าที่ได้เท่ากับ ๘๔.๔๔/๖๖.๖๗
๓.๒ ทดลองแบบรายบุคลโดยนาบทเรียนออนไลน์ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๙ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ค่าที่ได้เท่ากับ ๙๒.๕๙/๘๘.๙๘
๓.๓ ทดลองแบบรายบุคลโดยนาบทเรียนออนไลน์ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๓๐ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายค่าที่ได้เท่ากับ ๙๗.๘๓ /๙๐.๐๐
๔. การทดลองใช้จริง
๔.๑ ผู้วิจัยนาข้อบกพร่องที่ได้รับจากการทดลองข้างต้นมาปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๔.๒ ผู้วิจัยนาบทเรียนออนไลน์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๓๐ คน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
การทาแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ ๙๙.๑๗ และจานวนร้อยละของผู้เรียนที่สามารถทาแบบทดสอบ
ผ่านทุกวัตถุประสงค์เท่ากับ ๙๓.๓๓ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/ ๙๐ (The ๙๐/ ๙๐ standard)
๕. ประเมินผล (Evaluation)
๕.๑ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น การประเมิ น โดยใช้ เ กณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๙๐/๙๐
๙๐ ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งกลุ่มที่ได้จากแบบทดสอบ
หลังเรียน
๙๐ ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่สามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน
ทุกวัตถุประสงค์
๕.๒ การประเมินคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ฯ
๕.๓ การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ
สรุปผลการวิจัย
๑. ผลการวิ จั ยประสิ ทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ฯ ที่สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ ๙๙.๑๗/
๙๓.๓๓ เป็นไปตามมาตรฐาน ๙๐/๙๐ ดังข้อมูลในตาราง
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ตารางผลประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ฯ
การทดสอบหลัง
ทดสอบผ่านทุกวัตถุประสงค์
จานวน
คะแนน คะแนนรวม จานวนผู้เรียน
ผู้เรียน
เต็ม
๓๐
๖๐
๑๗๘๕
๓๐

ประสิทธิภาพ
ผู้ที่ผ่านทุก
วัตถุประสงค์
๒๘

ค่าประสิทธิภาพ
(๙๐/๙๐)
๙๙.๑๖/
๙๓.๓๓

๒. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์ฯ โดยใช้ค่าสถิติ
(t-test) ทดสอบ พบว่า คะแนนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ .๐๐ ดังข้อมูลในตาราง
ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน
̅
ลักษณะของคะแนน
N
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

๓๐
๓๐

๒๓
๖๐

SD

df.

t

P.

๗.๕๘
๑.๙๑

๒๙

๒๒.๘๑

.๐๐

๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทีไ่ ด้ใช้บทเรียนออนไลน์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังข้อมูลในตาราง
ตารางผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
ลาดับ
รายการประเมิน
๑ บทเรียนออนไลน์มีเนื้อหาน่าสนใจ
๒ บทเรียนออนไลน์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
บทเรียนออนไลน์มีอิสระในการเรียนรู้และสามารถย้อนกลับมา
๓
เรียนใหม่ได้ตามความสนใจ
๔ บทเรียนออนไลน์มีการแบ่งเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
๕ บทเรียนออนไลน์เรียนจากง่ายไปหายาก
๖ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการวาด
๗
ภาพด้วยโปรแกรม Illustrator ได้ดีขึ้น
๘ บทเรียนออนไลน์สามารถใช้นอกเวลาเรียนได้
๙ บทเรียนออนไลน์ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบคะแนน
๑๐
แบบทดสอบได้ทันที
ภาพรวม

̅

S.D. แปลผล
๔.๔๓ ๐.๕๘ มากที่สุด
๔.๔๗ ๐.๕๘ มากที่สุด
มากที่สุด
๔.๖๓ ๐.๕๖
๔.๕๓ ๐.๕๗ มากที่สุด
๔.๕๓ ๐.๕๗ มากที่สุด
๔.๔๐ ๐.๕๗ มากที่สุด
มากที่สุด
๔.๔๗ ๐.๕๘
๔.๖๗ ๐.๕๓ มากที่สุด
๔.๔๓ ๐.๕๗ มากที่สุด
มากที่สุด
๔.๖๗ ๐.๕๖
๔.๕๒ ๐.๕๗ มากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
จากกการวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
๑. บทเรียนออนไลน์ฯมีประสิทธิภาพ ๙๙.๑๗/๙๓.๓๓ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/
๙๐ (The ๙๐/๙๐ Standard) เพราะบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็น ระบบเพราะมีการศึกษาเอกสาร ตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์ จิตวิทยาการ
เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง คุณลั กษณะผู้ เรียนนามาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดองค์ประกอบและลั กษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และในการสร้างบทเรียนออนไลน์ผู้วิจัยดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มี
การแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญและอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาก่ อ นน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยขั้นการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ได้ดาเนินการ ๒ ขั้นตอน คือ ทดลอง
ใช้เบื้องต้น (Try out) และการทดลองใช้จริง (trial run) มีการแก้ไขปรับปรุงจนมั่นใจได้ว่าบทเรียน
ออนไลน์ที่ผู้วิจัยมีลักษณะเป็นบทเรียนที่นาเสนอข้อมูลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน์ และมีเสียง
อธิบายประกอบและใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนหลายรูปแบบให้ผลย้อนกลับ
ทันทีทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น ทาให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกาญจนารัตน์ ธีรวิเชียร (๒๕๕๕) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
วิชาอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงานสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทธ์ สติมั่น (๒๕๕๕) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดบทเรียน
ออนไลน์ เรื่องวิธีการสอนอีเลิร์นนิ่งสาหรับผู้สอนในสถาบันการศึกษาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของสื่ อชุดบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ องวิธีการสอนอีเลิ ร์นนิ่ง พบว่า ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงบทเรียน
ออนไลน์ไปได้ทุกทีตามความต้องการทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และ
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
๒. ผลคะแนนสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่น้อยกว่าระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ ครั้งนี้ได้เน้นการออกแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างกระชับกระเฉง
(Active Participation) เช่น เชื่อมโยงเนื้ อหากับประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้ศึกษามาแต่ละบท มี
แบบฝึกหัดและฝึกเป็นระยะหลังเรียนจบในแต่ละเรื่อง มีการนาเสนอเนื้อหาแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น
แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนย่ อยๆ เพื่อเรียนรู้ทีละส่ว น จัดลาดับจากเรื่องง่ายๆ ไปหาเรื่องยาก และ
สามารถย้อนกลับมาทบทวนได้ มีการออกแบบให้ผู้เรียนรู้พบกับประสบการณ์แห่งความสาเร็จ โดยจัด
ประสบการณ์ หรื อ กิจ กรรมที่ เหมาะสมกับ ระดั บความสามารถของผู้ เ รีย น ไม่ใ ห้ มี กิ จกรรมหรื อ
แบบฝึกหัดที่ยากเกินไป และส่วนสาคัญประการคือมี การให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีทันใด โดยมีการแจ้ง
ให้ทราบว่า แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ให้ทาหลังเรียนถูกหรือผิ ด หรือ แบบทดสอบ และมีการ
เสริมแรงทันที สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (๒๕๔๕) สรุปว่า เงื่อนไข ๔ ประการที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ คือ ๑) เรียนรู้ทีละน้อยตามลาดับขั้น (Gradual Approximation) ๒) ให้ข้อมูล
ป้อนกลับทันทีทันใด (Immedie Feedback) ๓) มีส่วนรวมในการเรียนอย่างกระชับกระเฉง (Active
Participation) ๔) ได้รับประสบการณ์ที่เป็นผลสาเร็จและมีความภาคภูมิใจ (Success Experiences)
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทธ์ สติมั่น (๒๕๕๕) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดบทเรียน
ออนไลน์ เรื่องวิธีการสอนอีเลิร์นนิ่งสาหรับผู้สอนในสถาบันการศึกษา ทีพ่ บว่า การเปรียบเทียบผลการ
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เรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้ วยสื่อ ชุดบทเรียนออนไลน์เรื่องวิธีการสอนอีเลิร์นนิ่ง มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า .๐๕ ดังนั้น ผู้เรียนสามารถศึกษาได้
ตามความสามารถ ความสนใจ และจากัดเรื่องเวลา ไม่เบื่อหน่ายจากการเรียน บทเรียนสามารถ
นาเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ สีสัน และเสียง มีความน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถประเมินผลความก้าวหน้า
ได้โดยอัตโนมัติ ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว ฝึกให้เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผล จากการที่
ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง เพราะบทเรียนบังคับให้ผู้เรียน
รู้ก่อนจะผ่านบทเรียนนั้นได้ และไม่สามารถแอบดูคาตอบได้ก่อน
๓. นักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หลังเรียนด้วยบทเรียนบทเรียน
ออนไลน์ฯ มีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เป็นเพราะบทเรียนออนไลน์มีเนื้อหา
น่าสนใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนออนไลน์มีอิสระในการเรียนรู้และสามารถย้อนกลับมาเรียนใหม่ได้
ตามความสนใจ บทเรียนออนไลน์มีการแบ่งเนื้อหาที่ชัดเจนเข้ าใจง่าย โดยใช้บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อ
การเรียนที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกันได้กับผู้สอน เสมือนการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่
เรียนอยู่ในห้องปกติ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง เอามาเรียน และ
ทบทวนเวลาไหนก็ได้ และสามารถทราบความก้ าวหน้าทางการเรียนของตนเองทันทีจึงทาให้ผู้เรียน
รู้สึกพึงพอใจและชอบการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (๒๕๔๘:๕๒) ที่กล่าวว่า การให้ผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจจะช่วยให้การเรียนการสอน
ประสบผลสาเร็จ การศึกษาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือรางวัลที่ผู้เรียนพึงพอใจจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
๑. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่เน้นเนื้อหา แต่ถ้าต้องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่
ต้องการให้เกิดทักษะการปฏิบัติควรมีการวิจัยว่าต้องออกแบบนาเสนอเนื้อหาอย่างไรให้ เกิดทักษะ
ปฏิบัติกับผู้เรียนจริงๆ
๒. ควรมีกรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบบริหารจัดการรายวิชาโดยใช้ Moodle ใน
รูปแบบอื่นเช่น ออกแบบให้เรียนผ่านอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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