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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาบทเรียนการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม 
Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการ
คํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) การพัฒนาการพัฒนาบทเรียนออนไลน
บนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา      
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนา
บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม 
Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการ
คํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยการพัฒนา
บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางเปนการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปท่ี 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนดวย
เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สถิติท่ีใช   
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 80.42/89.31 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6       
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (3) ผลของความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนออนไลน
บนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา       

ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6อยูในระดับมาก (x� 4.39, S.D. 3.58) 
สรุปไดวาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ สําหรับการนําไปใชงานจริง (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย
บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ



คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สูงกวากอนเรียน (3) 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 หลักการความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
      หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จัดการเรียนรูตามมาตรฐาน บริหารงาน
แบบมีสวนรวม นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเปน คนดี คนเกง มีความสุข 
ใชชีวิตอยางพอเพียง สมรรถนะสําคัญของผูเรียน มุงใหผูเรียนเกิด สมรรถนะจําเปนพื้นฐานสําคัญ 5 ประการ   
ท่ีผูเรียนพึงมี ซึ่งกําหนดในหลักสูตรแกนกลาง ข้ัน พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแกปญหา ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6-7) 
      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ไดจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 แตประสบปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประสบปญหาขาดแคลนส่ือการเรียนการ
สอน  
      บทเรียนบทเรียนออนไลน ถือไดวาเปนส่ือการเรียนการสอนอยางหนึ่งท่ี สามารถตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลไดเปนอยางดี สามารถโตตอบกับผูเรียน สามารถ ใหภาพและเสียงตลอดจนขอความท่ี
เคล่ือนไหวได ทําใหการเรียนในหองเรียนเหมือนจริงมากข้ึน แลวยังจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจใหอยากเรียนรู 
และทํากิจกรรมตาง ๆ ไดมากข้ึน 
      วิธีสอนแบบ MIAP คือกระบวนการท่ีผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูผานข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ันตอน     
คือ ข้ันสนใจปญหา (Motivation) การเรียนรูจะเกิดข้ึนได ข้ันศึกษาขอมูล (Information) ข้ันพยายามหรือข้ัน
ของการนํามาใช (Application) ข้ันสําเร็จผล (Progress) (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย,2526) เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
      ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชา     
นุเคราะห ๑” จึงสนใจท่ีจะนําบทเรียนบทเรียนออนไลนตามวิธีสอนแบบ MIAP มาใชแกปญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่าและปญหาขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนเพื่อชวยเพิ่มแรงจูงใจใหอยากเรียนรู โดยนักเรียน
สามารถจะเรียนรูไดตามความ สนใจ ซึ่งเนนการเรียนการสอนรายบุคคล นักเรียนแตละคนไดใชงานบทเรียน
บทเรียนออนไลนในการเรียนและสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนได 
 
1.2 วัตถุประสงค 
      1.2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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      1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
      1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนา
บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
      1.2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม 
Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
      1.3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน ตามวิธีสอนแบบ MIAP วิชา วิทยาการคํานวณ 3     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดตามเกณฑ 80/80 
      1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-
Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 
3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
      1.3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังจากเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในระดับมาก 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
      1.4.1 การวิ จัยในครั้งนี้ เปนการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
      1.4.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 โรงเรียนบางปะอิน    
“ราชานุเคราะห ๑” โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช หองเรียนเปน
หนวยสุม จํานวน 1 หองเรียน  
      1.4.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้ 
              1.4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
              1.4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึง
พอใจของผูเรียน  
      1.4.4 เนื้อหา 
              1.4.4.1 เนื้ อหาท่ีนํ ามาพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดสรุปจาก คําอธิบายแลวนํามาสรุปเปนขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนท่ีจะ
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ทดลองไดหัวขอเรื่องท่ีจะนํามาราง เปนแผนการเรียนเพื่อสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-
Online  คือ วิทยาการคํานวณ 3 
      1.4.5 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
              1.4.5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, คาอํานาจจําแนก     
คาความเช่ือมั่น, คาความยากงาย และคาดัชนีความสอดคลอง 
              1.4.5.2 สถิติท่ีใชในการวิจัยคือคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent 
Samples 
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
      1.5.1 บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง 
วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หมายถึง      
ส่ือการสอนท่ีนักเรียนสามารถ เรียนรูไดดวยตนเอง จากแพลตฟอรม Racha1-Online รายวิชา ว33285 
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
      1.5.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบน
แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา          
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง โดยผาน
เกณฑมาตรฐาน 80/80 โดย 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียน 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ียหลังเรียนท่ีไดจากการ ทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 
      1.5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความจํา และความเขาใจในบทเรียนออนไลนบน
แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว
33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งวัดไดจากคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และหา คุณภาพแลว 
      1.5.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนออนไลนบน
แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา           
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
      1.5.5 การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 6  หมายถึง กระบวนการเรียนรูในวิชาวิทยาการคํานวณ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยจัดการเรียนรู
ตามวิธีสอนแบบ MIAP ซึ่งมีท้ังหมด 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันสนใจปญหา (Motivation) การเรียนรูจะเกิดข้ึนได 
2) ข้ันศึกษาขอมูล (Information) 3)ข้ันพยายามหรือข้ันของ การนํามาใช (Application) 4) ข้ันสําเร็จผล 
(Progress) 
      1.5.6 แบบทดสอบ หมายถึง แบบวัดผลทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกเปน เครื่องมือท่ีใช
ประเมินผลกอนเรียนและหลังการเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน 
      1.5.7 นักเรียน หมายถึง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”  
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1.6 วิธีการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้เปนเชิงทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองโดยใชรูปแบบแผนการ ทดลองแบบ
กลุมเดียวสอบกอน-สอบหลัง (One – Group Pretest - Posttest Design) ดังตารางท่ี 1-1 
 
ตารางท่ี 1-1 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design  

กลุมตัวอยาง สอบกอนเรียน การทดสอบ สอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

 
สําหรับสัญลักษณท่ีใช มีดังตอไปนี้  
E   หมายถึง กลุมทดลองท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน 
T1 หมายถึง การทดสอบกอนท่ีจะดําเนินการทดลอง  
X   หมายถึง วิธีการเรียนดวยบทเรียนออนไลน  
T2 หมายถึง การทดสอบหลังจากดําเนินการทดลอง  
 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1.7.1 ไดบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง 
วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
      1.7.2 ชวยใหผูเรียนไดรับรูปแบบการเรียนแบบใหม ๆ ท่ีสามารถเรียนและศึกษาไดดวย ตนเองไมจํากัด
สถานท่ีและเวลา 
      1.7.3 เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP ในรายวิชาอื่นตอไป 
      1.7.4 เปนแหลงความรูทางวิชาการใหแกครู-อาจารย นักเรียน และผูท่ีสนใจท่ัวไปไดศึกษา หาความรู
ดวยตนเอง 
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บทที่ 2  
เอกสารและทฤษฎทีี่เก่ียวของ 

 
การ ศึกษาวิ จัยครั้ งนี้  เปนการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอร ม Racha1-Online                 

ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการทําวิจัย สรุปไดหัวขอ
ไดดังตอไปดังนี้ 

2.1 หลักสูตรวิชา วิชาวิทยาการคํานวณ 3 รหัสวิชา ว33285  
2.2 บทเรียนออนไลน  
2.3 วิธีสอนแบบ MIAP  
2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพ  
2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ  
2.7 วิจัยท่ีเกี่ยวของ  
2.8 สรุป 
 

2.1 หลักสูตรวิชาวิทยาการคํานวณ 3 รหัสวิชา ว 33285 
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดหลักสูตรอยูในกลุมสาระ          
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดลักษณะรายวิชาของหลักสูตรไวดังนี้ 
      2.1.1 วิชาวิทยาการคํานวณ 3 รหัสวชิา ว 33285 เรียนทฤษฎี 0.5 คาบ และ หนวยกิต ปฏิบัติ 0.5 
คาบ รวม 1 คาบตอสัปดาห ระยะเวลา 20 สัปดาห รวม 20 คาบ ตลอดภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต 
      2.1.2 จุดประสงครายวิชา 
              1. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอได 
              2. สามารถบอกนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได 
              3. สามารถบอกเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพ บทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมได 
      2.1.3 คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแนวคิดหลักของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย  
และเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการแชรขอมูลอยางมีจริยธรรม เรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศตอการ
เปล่ียนแปลงและแนวโนมในอนาคต เชน หุนยนต เทคโนโลยีคลาวด และเทคโนโลยีบล็อกเชน ศึกษาเกี่ยวกับ
อาชีพท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม และวัฒนธรรม 

โดยใชเครื่องมือในการนําเสนอและแบงปนขอมูล การเขียนบล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟก  
กําหนดสิทธิในการเผยแพรขอมูลดวย Creative Commons วิเคราะหผลกระทบจากการเผยแพรขอมูลการใช
หลักจรรยาบรรณของนักส่ือสารมวลชนในการนําเสนอหรือเผยแพรขอมูลโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา 
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เพื่อใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวันใชความรู
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพแสดงความช่ืนชม 
ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน เขาใจผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรตอส่ิงแวดลอมและตอบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางช้ินงานตาม
ความสนใจ 

2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
      2.2.1 ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
               2.2.1.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
                           มีนักวิชาการใหความหมายของ CAI ไวหลายทานดังนี้  
                           สุวิทย ไวยกุล (2548 : 5) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปน ส่ือท่ีใชใน
แวดวงทางการศึกษา โดยใชคอมพิวเตอร เปนส่ือกลาง   ในการจัดการเรียนรู มีการนําเสนอ เนื้อหา หรือ 
เรื่องราวตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดใชศึกษาเรียนรูผานกระบวนการท่ีออกแบบข้ึนอยาง เหมาะสม เชน การมี
ปฏิสัมพันธกับบทเรียน การใหผลปอนกลับ หรือ การจูงใจในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง เปนส่ือลักษณะตัวตอตัว ผูเรียน
เกิดการเรียนรู และใชเวลาเพียง 2 ใน 3 จากการเรียนรูท่ีเรียนดวยวิธี สอนแบบปกติ  
                           คิดานันท มลิทอง (2539 : 94) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการ
ใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน(แตมิไดเปนครูผูสอน) โดยการสรางโปรแกรมบทเรียน หรือจะใช
โปรแกรมสําเร็จรูปการศึกษาก็ได เพื่อการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การ ฝกหัด สถานการณ
จําลอง เกม การคนพบ และการแกปญหา โดยใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวย ตนเอง เปนการท่ีผูเรียนสามารถ
มีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมท่ีเสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียง โดยท่ีผูเรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเปนส่ิงเรา และมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนอง
ของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับเพื่อ การเสริมแรง แลวใหผูเรียนเลือกเรียนส่ิงเราลําดับตอไปจนจบบทเรียน                            
                           วุฒิชัย ประสารสอย (2543 : 10) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวย สอน 
โดยท่ัวไปมักจะเรียกวา บทเรียน ซีเอไอ Computer - Assisted Instuction : CornputerAided Instruction 
CAI เปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือ ชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสู
ผูเรียนจากการศึกษา ความหมายของ คอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีนักวิชาการกลาวไว  
                           ผูวิจัยจึงสรุปวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเปน
เครื่องชวยครู ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดวย บทเรียนและฝกทักษะทางการเรียนจาก 
คอมพิวเตอร ซึ่งมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟก สวยงาม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูดวย ตนเองตาม
คําแนะนํา ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนจะสามารถศึกษาและทราบผลการเรียนไดทันที เพื่อ
แสดงความรูหลังจากการเรียน  
               2.2.1.2 องคประกอบ / โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                           นักวิชาการ ไดกลาวถึงองคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว ดังนี ้
                           วุฒิชัย ประสารสอย (2543 : 10) อธิบายองคประกอบ โครงสรางของบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
                            ก) การเรียนโดยใชคอมพิวเตอร เปนการใชคอมพิวเตอรสรางปฏิสัมพันธ ใหผูเรียน
ติดตามหรือคนควาหาความรูในบทเรียน และสงเสริมใหเรียนรูและประสบผลสําเร็จดวย วิธีการของตนเอง โดย
ยึดหลักท่ีสําคัญคือบทเรียนจะตองมีความจําและความสะดวกท่ีจะใชความ สวยงาม ดูดี และเปดโอกาสให
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ผูเรียนไดรับรู ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และครบครันการเรียนโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นใช
เทคนิคท่ีแตกตางไปจากการเรียนแบบอื่นๆ เนื่องจากการท่ีจะ นําไปใช ชวยครูสอน หรือการใช สอนแทนครู 
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดในระดับใด ข้ึนอยูกับธรรมชาติหรือโครงสรางของเนื้อหา เทคนิควิธีการ
นําเสนอบทเรียน และกลยุทธถายโยง ความรู ตลอดจนแบบแผนของการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรับประกันไดวาสามารถ ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นชวยสอนแทนครูได 
                            ข) การออกแบบบทเรียนกอนการเรียนการสอน ปจจุบันนี้อัตราสวนความ รับผิดชอบ
ของผูสอนตอผูเรียนมีมากข้ึน ดังนั้นการสอนตองเนนการประยุกตเอเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษามาใหใชมากข้ึน 
โดยผูสอนจะออกแบบการสอนและประยุกตใชเทคโนโลยีพัฒนาส่ือตาม วัตถุประสงคของเนื้อหาวิชาการ
ออกแบบบทเรียนจําเปนตองเริ่มตนจากการวิเคราะหและออกแบบ การสอนท้ังในดานปริมาณเนื้อหา วิธี
ประมวลความรู แผนการผลิตส่ือ และการตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อใหไดส่ือ ท่ีนําไปใชกระตุนกระบวนการ
ใสใจและกระบวนการรูจัก สภาพแวดลอมรอบตัวของผูเรียน 
                            ค) ผูเรียนโตตอบกับบทเรียนผานคอมพิวเตอร ไดแก การใหผูเรียน มีปฏิสัมพันธกับ
คอมพิวเตอร หรือการโตตอบระหวางผูเรยีนกับโปรแกรมบทเรียนอยางตอเนื่อง ตลอดท้ังบทเรียน ดังนั้น
ผูออกแบบโปรแกรมจึงตองเขาใจวิธีสรางปฏิสัมพันธและควรเตรียมความ พรอมใหผูเรียนสามารถใช
คอมพิวเตอรได นอกจากนี้ยังจําเปนตองเขาใจวิธีเสริมสรางความรูสึกใน ทางบวกแกผูเรียนตอการไดตอบกับ
คอมพิวเตอร ใชหลักการออกแบบจอภาพและโครงสราง บทเรียน เพื่อสรางการนําเสนอท่ีสงเสริม ใหผูเรียนมี
สิทธิ์ท่ีจะคิดและตัดสินใจโดยไมรูสึกวาตนเอง ถูกลิดรอนอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
                            ง) หลักความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก ความแตกตางในดานความนึก คิด อารมณ 
และความรูสึกภายในของบุคคลท่ีแตกตางกันไป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี จะตองมีลักษณะยืดหยุน
มากพอท่ีผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง รวมท้ังเปด โอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบ
การเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองได  
                           สุวิทย ไวยกุล (2548 : 81-83) องคประกอบ/โครงสรางของบทเรียน คอมพิวเตอร
ชวยสอนไววาการออกแบบพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีลักษณะคลายกับ บทเรียนโปรแกรม หรือ
โปรแกรมการเรียนการสอนอื่นๆซึ่งมีการพฒันาเอารูปแบบท่ีเปนเอกสาร หรือคําบรรยายมาแสดงผลดวย
คอมพิวเตอร มีลักษณะสําคัญ 9 ประการคือ 
                           ก) เนื้อหาวิชาแบงออกเปนกรอบยอย กรอบ (Frame) แตละกรอบบรรจุ ขอความท่ี
ตองการใหผูเรียนไดเรียนเปนขอความท่ีกะทัดรัด แตส่ือความหมายไดสมบูรณและมี ประสิทธิภาพ ไมควรมี
ตัวอักษรมากเกินไป ควรมีบันทึกเสียงคําบรรยายไว จะเพิ่มความสนใจไดมาก 
                           ข) แตละกรอบจะตองกําหนดการตอบสนองจากผูเรียน ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง
อาจจะเปนแบบตอบคําถามหรือเติมคําอื่นๆกอนท่ีจะศึกษาในกรอบตอๆ ไป เพื่อ ประเมินผลวาผูเรียนผาน
จุดประสงคตามท่ีต้ังไวในกรอบหรือไม 
                           ค) บทเรียนในแตละบทควรกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน ผู สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได และทราบวาความตองการของบทเรียนดียอะไร ผูเรียนตอง ใหความสําคัญกับ
เรื่องใดบาง วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมควรกระชับไมกวางหรือแคบจนเกินไปไม คาดหวังไวสูงหรือตํ่าเกินไป 
                           ง) ควรมีการใหปอนผลกลับ หลังจากไดทําแบบฝกหัด หรือตอบคําถามใดๆ ควรมีการให
ปอนผลกลับทันท่ีเปนการเสริมแรงท่ีสําคัญมาก เปนจุดเดนของคอมพิวเตอรชวยสอนถาผูเรียนตอบถูก แสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคออกมาควรใหคําชมเชยหรือเสริมแรง ถาตอบผิด ควรใหกําลังใจ และอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 
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                           จ) การจัดเรียงกรอบตางๆควรเรียงจากงายไปยาก หรือจากของเกาไปสู ของใหม โดย
ยึดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลัก ปรับการเรียนรูเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จะเปนการ กระตุนใหผูเรียนเกดิการ
อยากเรียนรู และรูสึกสนุกในการใชบทเรียน 
                           ฉ) บทเรียนควรมีการทดสอบและปรับปรุงอยูเสมอ สามารถยืดหยุนได เหมาะสมกับ
ผูเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีความแตกตางกัน และบางครั้งเนื้อหาอาจ ไมเหมาะสมกับชวงเวลา 
สถานท่ี เพศ วัย ประสบการณของผูเรียนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู เสมอ หลีกเล่ียงส่ิงซาซากนาเบ่ือ 
แตละกรอบควรมีรูปแบบท่ีนาสนใจแตกตางกันออกไป 
                           ช) ขอความในบทเรียนตองเปนคําสอนท่ีสมบูรณ ขอความเนื้อหาสามารถ 
                           ซ) บทเรียนตองไมผูกพันกบัเวลา การเรียน จะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับ ความสามารถ ความ
พรอมของแตละบุคคล บทเรียนตองไมกําหนดเวลา เพราะเปนการบังคับผูเรียน มากเกนิไป ควรใหผูเรียนไดมี
อิสระในการเรียนตามความสามารถและความพรอมของผูเรียน 
                           ฌ) การใชบทเรียน ไมจําเปนตองอยูในความดูแลของผูสอน ควรใหผูเรียนมี อิสระใน
การเรียน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มท่ีและศึกษารายบุคคล แตควรเปด โอกาสใหผูเรียนได
ติดตยเพื่อสอบถามหรือขอคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อตอมเขาใจยิ่งข้ึน 
                           จากการศึกษา องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีนักวิชาการ กลาวไว 
ผูวิจัยจึงสรุปวา องคประกอบ / โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย เนื้อหาวิชาแบง
ออกเปนกรอบยอย โดยแตละกรอบจะตองกําหนดการตอบสนองจากผูเรียน ใน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะ
เปนแบบตอบคําถามหรือเติมคําอื่นๆ บทเรียนในแตละบทควร กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน 
และควรมีการใหปอนผลกลับ หลังจากไดทํา แบบฝกหัด การจัดเรียงกรอบตางๆควรเรียงจากงายไปยาก และ
ควรปรับปรุงบทเรียนอยูเสมอ ไม จําเปนตองอยูในความดูแลของผูสอน ควรใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน 
               2.2.1.3 ลักษณะท่ีดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีนักวิชาการไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีดี
ของคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้ 
                           บุญชม ศรีสะอาด (2537 :  123-124)  ไดกล าว ถึง ลักษณะท่ีดีของบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีเดนๆหลายประการ การ ใช
คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีดังนี้ 
                          ก) ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ กาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูของตน ผูเรียน ท่ีมีอัตรา
การเรียนรูเร็วก็ไมตองรอคนอื่นดวยความเบ่ือหนาย รําคาญ สวนผูเรียนท่ีมีอัตราการเรียนรูชาก็ไมประสบ
ปญหาตามบทเรียนไมทัน ไมวิตกตอความรูสึกของคนอื่นๆจึงมีความสบายใจในการเรียน 
                          ข) ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามตองการ ไมจําเปนท่ีจะตอง กําหนดเวลาตายตัว 
                          ค) ในบทเรียนท่ีสรางข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือกบทเรียน ท่ีมีความ
เหมาะสมกับความตองการหรือสอดคลองกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอรจะ จดจําคําตอบของ
ผูเรียนใหคะแนนคําตอบ แลวจัดใหไดเรียนบทเรียนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนคนนั้น 
                          ง) ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) ทันท่ีเปนการยาความเขาใจ และการ
เรียนรู 
                          จ) สามารถใชเทคนิคท่ีดึงดูดความสนใจไดหลายๆ เทคนิคอยางมี ประสิทธิภาพ ไมวาจะ
ใชเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกันเชน การแสดงดวยเสนกราฟ (Graphics) คนตรี การใชสี การใช
ภาพเคล่ือนไหวการใชเสียงและการพูดตอบไดกับผูเรียน เปนตน 
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                          ฉ) สามารถกระทํากิจกรรมท่ีซับซอน จําลองสถานการณ ทําใหผูเรียนไดฝก ทดลองกับ
ขอมูลหลายชนิด หลายแบบ แกปญหาท่ีซับซอนได คํานวณไดอยางแมนยํา จึงชวยให เกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวางและลุมลึก 
                          ช) เหมาะสําหรับการสอนทักษะท่ีเปนงานเส่ียงอันตรายในระยะตนๆของการ ฝกทักษะ
นั้นเชน การควบคุมจราจร การขับเครื่องบิน เปนตน 
                          ซ) เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเรียนรูท่ีตองการส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิตจริง เชน สภาวะไร
น้ําหนักความเมื่อย เหตุการณในประวัติศาสตร ซึ่งสามารถใชการจํารองสถานการณ 
                          ฌ) คอมพิวเตอรเสนอบทเรียน โดยปราศจากอารมณ ไมมีความเหน็ดเหนื่อย ไมแสดง
อาการเบ่ือหนาย 
                          สําลี รักสุธี (2553 : 149) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนไว
วาคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีเดน ๆ หลายประการการใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีดังนี้ 
                          ก) ตอบสนองการเรียนรูสวนบุคคลได ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูตามระดับ ความสามารถ
และอัตราความเร็วตามตองการ 
                          ข) สามารถจูงใจในการเรียนโดยการใชสี, เสียง, ภาพ และการออกแบบโปรแกรมท่ี
นาสนใจ 
                          ค) สามารถโตตอบหรือใหผลปอนกลับทันที ง) มีความเปนอิสระ และเปนสวนตัวในการ
เรียนรู 
                          จ) ชวยกระตุนและเราความสนใจ 
                          ฉ) เปนการประหยัดและไมอันตรายหากมีขอผิดพลาด 
                          ช) สามารถเก็บขอมูลการใชบทเรียน และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนไดอยางเปน ระบบ
และรวดเร็ว 
                          สุวิทย ไวยกุล (2548 : 8-10) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไววา การนําเสนอเนื้อหาแตละตอน โดยการต้ังคําถาม เพื่อเปนการทบทวน หรือ ตรวจสอบความเขาใจใน
เนื้อหาใหมท่ีนําเสนอแกผูเรียน มีการตอบสนองการตอบคําถาม โดยใช เสียงคําบรรยาย หรือภาพกราฟก เพื่อ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรู ซึ่งจะทําใหไดบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีคุณภาพผูเรียนสามารถนําไปใชใน
การเรียนได มีอยูดวยกัน 4 ประการ ดังนี ้
                          ก) ตองมีเนื้อหาสาระ (Information) คือ เนื้อหาสาระท่ีไดรับการเรียบเรียง มาแลวเปน
อยางดี ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีผูสรางได กําหนดวัตถุประสงคไว 
โดยการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนลักษณะทางตรง หรือทางออมก็ได เชน การนําเสนอ
เนื้อหาในตอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร ซึ่งเปดโอกาส ใหผูใชไดรับเนื้อหาสาระ และทักษะตาง ๆ 
อยางตรงไปตรงมาจาการอาน จํา ทําความเขาใจ และ ฝกฝน ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะนี้จะเปนแบบ
ทางตรง การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ ทางออม ไดแก การนําเสนอเนื้อหาในคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท
เกมและการจําลอง ซึ่งเนื้อหา สาระ หรือทักษะท่ีผูเรียน ไดรับ จะถูกแฝงไวในรูปแบบของเกมตาง ๆ เพื่อให
ผูใชไดฝกทักษะ ทางการคิด การจํา การสํารวจส่ิงตาง ๆ รอบตัว เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูใหสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และจูงใจใหผูใชมีความตองการท่ีจะเรียนมากข้ึน 
                          ข) ตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Individualized) คือ ลักษณะ สําคัญ
ของคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีบุคคลแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันทางเรียนรู อันเกิดจาก บุคลิกภาพ 
สติปญญา ความสนใจ พื้นฐานความรูท่ีแตกตางออกไป คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปน การเรียนการสอน
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รายบุคคลประเภทหนึ่ง จึงตองไดรับการออกแบบ ในลักษณะท่ีตอบสนองความ แตกตางระหวางบุคคลให
ไดมากท่ีสุด กลาวคือ คอมพิวเตอรชวยสอน จะตองมีความยืดหยุนมาก พอท่ีผูเรียนจะมีอิสระในการตอบคุม
การเรียนของตน รวมท้ังการเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะกับ ตนเอง ซึ่งมีอยูหลายลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 
การครอบคลุมเนื้อหา คือ การเลือกท่ีจะเรียนสวนใด ขามสวนใด ออกจากบทเรียนเมือ่ใด หรือการยอนกลับมา
ในสวนท่ียังไมไดศึกษาหรือศึกษายังไม ครบ เชน การมีเมนูรายการท่ีแยกเนื้อหาตามหัวขออยางชัดเจน หรือ
การใชปุมควบคุมตาง ๆ ในการ เขาไปศึกษาในแตละบท การควบคุมลําดับการเรียน คือ การเลือกท่ีจะเรียน
สวนใด กอนหลัง หรือสรางสําคับการเรียนดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนสามารถท่ีจะกดเลือกขอมูลท่ีตองการเรียนตาม
ความสนใจ ตามความถนัด หรือตามความรูพื้นฐานของตนเองท่ีมีอยู การควบคุมการฝกปฏิบัติ คือ การทําแบบ 
ทดสอยตามความตองการท่ีจะฝกปฏิบัติ หรือทําแบบทดสอบนั้นหรือไม หากทําจะทํามากนัยย เพียงใด เชน 
การมีปุมควบคุมตาง ๆ จัดเตรียมไวทุกหนาท่ีจําเปน ดังเชน มีปุมเลิกทํา มีปุมกลับไป หนาเดิม เปนตน 
                          ค) ตองมีการโตตอบระหวางผูใชกับบทเรียนได (Interactive) คือ การมี ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่อง การใหผูเรียนเพียงกดเปล่ียน หนาจอไปเรื่อย ๆ ทีละ
หนา ไมถือวาเปนปฏิสัมพันธการกดปุม การเล่ือนเมาสช้ีท่ีรูปภาพ การปอน ขอความจากคียบอรดเพื่อตอบ
คําถาม ซึ่งการเรียนท่ีดีตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหไดมาก
ท่ีสุด และมีความหลากหลายตอเนื่องตลอดท้ังบทเรียน บทเรียนท่ีดีจะตองมีปฏิสัมพันธท่ีมีความหมาย 
(Meaningful) และมีกิจกรรมการเรียน (Activity) ซึ่ง เกิดจากการสรางความคิดและวิเคราะหการสรางสรรค
มาเปนอยางดี จึงจะทําใหบทเรียนมีคุณภาพท่ี สมบูรณ 
                          ง) ตองใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) คือ การเสริมแรง อยางหนึ่ง
ตามแนวคิดของสกินเนอรท่ีไดกลาวไววา การท่ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการ ทดสอบ หรือการประเมิน
ความเขาใจของผูเรียนตามเนื้อหา หรือทักษะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคท่ี กําหนดไว ซึ่งการใหผลปอนกลับแก
ผูเรียน เปนวิธีท่ีอนุญาตใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียน ของตนได จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
ไดเปนอยางดีถียเปนขอไดเปรียบของคอมพิวเตอร ชวยสอน เมื่อเปรียบเทียบกับส่ือประเภทอื่น ลักษณะของ
การปอนผลกลับ เปนส่ิงท่ีทําให คอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางจากมัลติมีเดียซีดีรอม ซึ่งสวนใหญเปนเพียงการ
รวบรวม และ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวส่ิงตาง ๆ ไวเทานั้น ไมไดมีการประเมินความขาวของผูใชแต
อยาง ใด ไมวาจะอยูในรูปแบบทดสอบ แบบฝกหัดหรือการตรวจสอบความเขาใจในรูปแบบใครูปแบบ หนึ่ง ซึ่ง
ทําใหมัลติมีเดียซีดีรอม ถูกจัดวาเปนส่ือสําหรับการนําเสนอ ไมใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน ลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลางในการ เรียนรู มีการออกแบบเนื้อหา
บทเรียนละใชกระบวนการ หรือวิธีการนําเสนอเนื้อหารูปแบบตาง ๆ โดยใชส่ือผสม หรือมัลติมีเดียชวย
สรางสรรคบทเรียน 
                          จากการศึกษา คุณลักษณะท่ีดีของคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีนักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึง
สรุปวา คุณลักษณะท่ีดีของคอมพิวเตอรชวยสอน ตองประกอบไปดวย เนื้อหาสาระท่ีดี สามารถตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลได มีการโตตอบระหวางผูใชกับบทเรียนไดและ สามารถใหผลปอนกลับโดยทันที 
เพื่อใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูของตนเองไดทันที 
               2.2.1.4 วิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                           มีนักวิชาการท่ีกลาวถึงวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้ 
                           ฉลอง ทับศรี (2533; 27) ไดกลาวถึง หลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว
วาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ 
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                           ก) เนื้อหา (Content) การนําเนื้อหามาใชนั้นตองเปนเนื้อหาท่ีเหมาะสม สําหรับการ
นําเสนอดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เมื่อเลือกเนื้อหาไดก็จะตองแยกเนื้อหานั้นใหเปน สวนๆ จัดเรียงเนื้อหาท่ี
จําเปนตอการเรียนของผูเรียน ในสวนของเนื้อหานั้นตองมีผูเช่ียวชาญดาน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 
จะตองประสานงานกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบการสอน 
                           ข) การออกแบบการสอน (Instruction Design) เปนกระบวนการท่ีจะ ถายทอดเนื้อหา
ผานทางจอภาพสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามท่ีเราตองการ ใช องคประกอบท่ีจําเปนตอการ
เรียนของผูเรียน เชน จิตวิทยาการสอน ทฤษฎีและหลักการสอน จิตวิทยาการเรียนรู มาประกอบในการ
ออกแบบการสอน นอกจากนี้ผูออกแบบการสอนตองศึกษา ธรรมชาติของเนือ้หา ธรรมชาติของผูเรียนวาเปน
ใคร มีคานิยม ทัศนคติความเช่ืออยางไร ชอบ วิธีการเรียนลักษณะไหน อะไรคือแรงจูงใจใหเรียน มีระดับ
สติปญญาเพียงใด รวมท้ังลักษณะการ ปฏิสัมพันธระหวางคนกับคอมพิวเตอรองคประกอบเหลานี้จะตองนํามา
พิจารณาในการออกแบบ บทเรียน แนวความคิดสําหรับการออกแบบการสอน ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ศึกษาความ สามรถกอนเรียนของผูเรียน (Need Assessment) พิจารณากําหนดลักษณะพฤติกรรมการ
เรียนท่ี การลําดับข้ันตอนการสอน (Sequencing Of Instruction) เลือกลักษณะการนําเสนอเนื้อหา 
(Selecting Thelivery System) ออกแบบบทเรียน (Lesson Design) ออกแบบ จัดระบบการนําเสนอ ขอมูล
ทางจอภาพ (Screen design) 
                           ค) การเขียนโปรแกรม (Programming) เมื่อไดออกแบบการสอนแลว ก็ทํา การเขียน
โปรแกรมตามเนื้อหา และลักษณะการสอนท่ีตองการ อาจใชวิธีการเขียน ภาษาคอมพวิเตอร หรือสามารถใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนก็ได 
                           ทักษิณา สวนานนท (2530 : 221) ไดกลาวถึงวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร ชวย
สอนไววา การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะตองไดรับความรวมมือจากนัก คอมพิวเตอร นักศึกษา
และผูเช่ียวชาญของสาขา โดยการกําหนดขอบเขตเนื้อหาดังตอไปนี ้
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
ภาพท่ี 2-1 แสดงกําหนดขอบเขตเนื้อหาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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เมื่อผูเช่ียวชาญสาขากําหนดขอบเขตของเนื้อหาใหแลว นักการศึกษาก็จะชวยแบงเนื้อหา ออกเปน

สวน ๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบของบทเรียนโปรแกรม กลาวคือ แบงออกเปนรอบ ๆ กําหนดใหมีการเสนอกรอบ
ท่ีละกรอบ ตามดวยแบบฝกหัดและแบบทดสอบ มีการอธิบายคําตอบท่ีผิดและวิเคราะหคําตอบท่ีผิดนั้น เพื่อดู
วาทําไมถึงผิด 
                           ไพโรจน ศรณ ธนากุล (2528 : 77) ไดกลาวถึง หลักการสรางบทเรียน คอมพิวเตอร
ชวยสอน ไวดังรายละเอียดข้ันตอนตาง ๆ ตามแผนภูมิสามารถอธิบายไดดังนี้ ศึกษา หลักสูตรและผูเรียน
เปาหมาย เพื่อทราบถึงรายละเอียดวิชาท่ีกําหนดตามหลักสูตรวาเนื้อหาท้ังหมด เปนอยางไร ระดับความเขาใจ
ควรใชเวลาสอนปกติเทาไร ผูเรียนมีพื้นฐานความรูขนาดใด ความ พรอมทางดานอื่นของผูเรียนมีอะไรบาง เปน
ตน นอกจากนี้ยังเปนการศึกษาการประสบการณสอน วิชาท่ีกําหนดของตนเองและของผูสอนอื่น ๆ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบในการจัดแผนตอไป การ กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ของวิชาท่ีกําหนด เปนส่ิงสําคัญ 
และตองจัดเขียนข้ึนเอง ท้ังนี้ ตามหลักสูตร สวนมากจะไมไดกําหนดไว หรืออาจมีเฉพาะวัตถุประสงคท่ัวไป 
การเขียน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมนี้ จะตองเขียนใหถ่ีถวนทุก ๆ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการหรือ ท่ี
จะไดจากการเรียนวิชานี้ เรียบเรียงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และคําถามนํารอง วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม
ท่ีกําหนดข้ึนท้ังนี้ แตละวัตถุประสงคจะมีความตอเนื่องและเสริมซึ่งกันและกัน การ จัดเรียงวัตถุประสงคเหลานี้
อยูในระบบท่ีดี และกําหนดหลักฐานไวใหเหมาะสมจะเปนการนํารอง ในการสรางบทเรียนไดสมบูรณยิ่งข้ึน 
วิเคราะหเนื้อหาจัดเปนแผนภูมิเครือขายงาน โดยอาศัย วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและคําถามนํารองท่ีได
จัดทําไว นํามาประกอบการวิเคราะหเรียบเรียงเนื้อหาวิชาใหอยูในระบบความสัมพันธตอเนื่องกัน และเสริมซึ่ง
กันและกัน โดยจัดเขียนหัวเรื่อง เหลานั้นในรูปแผนภูมิขายงานท่ีสมบูรณ แสดงลําดับกอนหลังของหัวเรื่องตาง 
ๆ พรอมท้ังลําดับ ตรรกะเนื้อหาท่ีสมบูรณดวย จัดซอยเนื้อหาเปนหนวยยอย ๆ เนื่องจากการสอนทาง 
ไมโครคอมพิวเตอร จะเปนการสอนท่ีปราศจากครูอาจารย การสอนเนื้อหาครั้งละมาก ๆ อาจมี ปญหาทางการ
เรียนได ดังนั้นจําเปนตองแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยสมบูรณในแตละหนวยยอย พอสมควร และผูเรียนสาม
รถจะติดตามเนื้อหาตอไปไดโดยไมสับสนหรือขาดตอน การสราง ขอความในแตละกรอบ ตามเนื้อหาท่ีกําหนด 
ขอความเหลานี้จะตองกะทัดรัดเปนประโยคงายตอ ความเขาใจของผูเรียน ขอความในกรอบตาง ๆ ตอง
สอดคลองกับหนาท่ีของแตละกรยบดวย โดยท่ัวไปในแตละหนวยยอยเนื้อหา จะประกอบดวยขอความตาง ๆ 
4 ชนิด คือ กรอบหลัก (Set Frame) เปนกรอบท่ีจะใหขอมูลในเรื่องตาง ๆ โดยท่ีผูเรียนไมเคยรูมากอน กรอบ
ฝกหัด (Practice Frame) เปนกรอบท่ีจะใหผู เรียนไดฝกหัดขอมูลท่ีไดจากกรอบหลัก กรอบสงทาย 
(Termnitul Frame) เปนกรอบทดสอบ โดยผูเรียนจะนําความรูจากกรอบหลักมาทดสอบ กรอบรองสุดทาย 
(SubTerminal Frane) เปนกรอบเขียนตอจากกรอบรองสุดทาย แตเปนขอมูลท่ีจะแกไขความเขาใจผิด หรือ
ตอบผิดจากกรอบสงทาย เปนกรอบท่ีเสริมความเขาใจในกรอบสงทายใหเขาใจถูกยิ่งข้ึน แต อาจเปนกรอบท่ี
ขามไปไดเขารหัสตามโปรแกรมท่ีกําหนด การเขารหัสนี้ หมายความวา โครงสราง โปรแกรมท่ีสรางข้ึน
จําเปนตองแปลงขอมูลเปนรหัส เชน Generative หรือแบบ Artificial Intelligence ก็จัดทําตามท่ีกําหนดแต
ถาโปรแกรม ออเธอรริ่งแบบ Frane (Authoring System) ซึ่ง เปนโปรแกรมสรางบทเรียนไดงาย ๆ การปอน
บทเรียน โดยไมตองเขารหัสก็สามารถทําการแกไข ไดงายข้ึน ข้ันตอนนี้ก็เปนท้ังการเตรียมตัวปอนบทเรียนเขา
เครื่องคอมพิวเตอร ปอนบทเรียนเขา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ในการปอนบทเรียนเขาไปนี้ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดโปรแกรมนั้น ๆ โดยไมตองกังวลวาจะไมเปนไปตามท่ีคนคิด เพราะการจําลําดับการแสดงบทเรียน
จะถูกควบคุม โดยโปรแกรมในสวนอื่น ๆ ตอไป ทําการศรวจสอบความเรียบรอยของบทเรียนจาก 
ไมโครคอมพิวเตอร เมื่อปอนบทเรียนเขาไปหมดแลว ทศลองเรียกบทเรียนตามลําดับท่ีผูเรียน จะตองปฏิบัติ 
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ตรวจเช็คความเรียบรอย แกไขปรับปรุงถาจําเปน ทดสอบบทเรียนเปาหมายกลาวคือ การสรางบทเรียนทาง
ไมโครคอมพิวเตอรเทาท่ีกระทํามาจนถึงข้ันตอนนี้ตามหลักทฤษฎี และความ คาดหวังของผูสรางเทานั้น เม่ือ
สรางเสร็จจําเปนตองทําการทดสอบเพื่อดูผลวา ไดตามท่ีคาดหมาย ไวหรือไม หากตยงแกไขก็ควรแกไขกอน
นําไปใช เมื่อผานการทดสอบแลว จึงนําไปใชกับผูเรียน เปาหมายตอไป การติดตามผลการเรียนรูของผูเรียน
เปาหมาย เปนปจจัยท่ีจําเปนมาก เมื่อการเรียน โดยบทเรียนทางไมโครคอมพิวเตอร ใหผลการเรียนจาก
กลุมเปาหมายตาง ๆ เปนไปตามท่ีคาดหวัง ไวอยางไร มีจุดออน ขอบกพรองหรือประเด็นท่ีควรแกไขอยางไร 
ควรติดตามขอมูลในการพัฒนา บทเรียนทางไมโครคอมพิวเตอร สําหรับวิชาอื่น ๆ ตอไปดวย 
                           ธีระชัย ปรณ โชติ (2539 : 27-37) ไดกลาวถึง หลักการสรางบทเรียน คอมพิวเตอร 
ชวยสอน ไวดังนี้ 
                           ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิธีการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบตาง ๆ จนเขาใจแจมแจงท้ัง ศึกษาจาก
ตําราและสอบถามจากผูรู 
                           ข้ึนท่ี 2 กําหนดและเลือกวิชาท่ีจะเขียน และระดับช้ันท่ีจะใชบทเรียนสําเร็จรูป 
                           ข้ันท่ี 3 เลือกหนวยการเรียนวาจะเขียนในเรื่องใด 
                           ข้ันท่ี 4 กําหนดหัวขอตาง ๆ ท่ีจะเขียนโดยศึกษาจากหลักสูตรประมวลการสอน 
โครงการสอน คูมือครู และหนังสือวาหลักสูตรกําหนดใหนักเรียนเรียนอะไรบางแลวเลียกหัวขอ เรื่องท่ีจะเขียน
เลือกหัวเรื่อง 
                           ข้ันท่ี 5 ศึกษาลักษณะของผูเรียน ไดแก อายุ ระดับช้ัน พื้นฐานความรูเดิมและ ทักษะท่ี
นักเรียนเคยไดรับการฝกฝนมากอน ท้ังนี้เพราะบทเรียนสําเร็จรูปมีหลักการสนองความ แตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียนในดานตาง ๆ 
                           ข้ันท่ี 6 ต้ังจุดมุงหมายสําหรับบทเรียนสําเร็จรูปท่ีจะเขียนโดยจะตองต้ัง จุดมุงหมาย
ท่ัวไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งเปนจุดมุงหมายเฉพาะ อันจะเปนแนวทางในการ เขียนกรอบตาง ๆ ใน
บทเรียนเปนอยางดี การเขียนวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ควรแยกเปน ขอ ๆ เพื่อใหวัตถุประสงค
เดนชัดข้ึน และตองบรรยายดวยถอยคําท่ีทําใหดี ความหมายไดชัดเจน รัดกุม สามารถมองเห็นภาพ การ
แสดงออกของผูเรียนได เชน เขียน บอก จําแนก เปรียบเทียบ ทดลอง เปนตน 
                           ข้ันท่ี 7 วางโครงเรื่องท่ีจะเขียนเปนลําดับเรื่องราวกอนหลักจากงายไปหายาก ท้ังนี้
เพราะบทเรียนสําเร็จรูปจะตองแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ ยอย ๆ และแตละตอนจะตอง ตอเนื่องสัมพันธกัน 
                           ข้ันท่ี 8 ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว โดยแบงบทเรียน ออกเปน
ตอน ๆ หรือบท ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการเรียนรูเปนการแบงหมวดหมูเพื่อใหนักเรียน ไดเขาใจและจดจําได
งายแลวดําเนินการเขียนกรอบตาง ๆ ในบทเรียนตามหลักการเขียนบทเรียน สําเร็จรูป การเขียนกรอบใน
บทเรียนจะเริ่มตนดวยนกรอบใหความรูแลวติดตามดวยกรอบ แบบฝกหัดและกรอบทดสอบเปนตอน ๆ ไป 
จํานวนกรอบจะมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับผูเรียน ถาบทเรียนสําหรับเด็กเกงจํานวนกรอบยาจนอยกวา
บทเรียนสําหรับเด็กออนก็ได 
                           ข้ันท่ี 9 ควรนําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีเขียนแลวไปใหเพื่อนครูท่ีสอนวิชานั้น ๆ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิใหขอติชมเพื่อนํามาแกไขปรับปรุงกรอบตาง ๆ ในบทเรียนใหดียิ่งข้ึน 
                           ข้ันท่ี 10 นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีปรับปรุงจนเห็นวาเรียบรอยดีแลวมาพิมพโดยยัง ไมใส
คําตอบของคําถามตาง ๆ เพื่อท่ีจะทําบทเรียนนี้ไปทดลองใชกับนักเรียนในข้ันทดลองหนึ่งตอ หนึ่งหรือการ
ทดลองท่ีเรียกวา การทดลองข้ันหนึ่งคน 
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                           ข้ันท่ี 11 สรางแบบทดสอบข้ึนชุดหนึ่งตามจุดมุงหมายท่ีวางไวใหครบถวนและ 
ครอบคลุมทุกเรื่องตามบทเรียน บทเรียนตอนใดมีเนื้อหามากก็ออกมาก บทเรียนใดเนื้อหานอยก็ ออกนอย 
สําหรับแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนมานั้นจะตองนําไปวิเคราะหรายขอเพื่อหาความยากงายคา อํานาจจําแนก และ
ปรับปรุงแกไขใหมีความยากท่ีเหมาะสม คือ 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจ จําแนกท่ีเหมาะสม คือ 0.20 
ข้ึนไป 
                           ข้ันท่ี 12 นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีเขียนเสร็จตามขอ 10 ไปทดสอบใชกับนักเรียน หนึ่ง
คนโดยเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนแลวจับเวลาไว เพื่อจะไดทราบวาแบบทดสอบดังกลาว นักเรียนสามารถ
ทําไดเสร็จภายในเวลาประมาณกี่นาที เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวก็ให นักเรียนเรียนบทเรียน
สําเร็จรูปท่ีสรางข้ึน โดยผูสอนจะตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจความมุงหมาย และวิธีเรียนเสียกอน นักเรียน
จะตองอานบทเรียนไปทีละคําถามเมื่อนักเรียนตอบแตละคําถาม ผูสอนจะเฉลยคําตอบใหถูกทันที ผูสอนจะ
อภิปรายกับนักเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขบทเรียน ในกรอบนั้นหรือคําถามใหดีข้ึนแลวนํามาปรับปรุงแกไข
ภายหลัง หลังจากท่ีเรียนบทเรียนเสร็จแลว ก็ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบ ท้ังสองครั้ง วานักเรียนมีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึนหรือไม ผลการเปรียบเทียบควรแสดง
ใหนักเรียนเห็นวามี ความกาวหนาข้ึนหลังจากใชบทเรียน 
                           ข้ันท่ี 13 นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กท่ีเรียนอยูในระดับ ปาน
กลาง จํานวน 10 คน ซึ่งวิธีการเหมือนกับการทดลองข้ันหนึ่งคนตางกันก็แตบทเรียนจะมี คําตอบของคําถาม
ไวใหเสร็จเหมือนบทเรียนท่ีจะนําไปใชจริง ๆ นักเรียนจะตองเรียนตามบทเรียน ไปทีละกรอบ และตรวจ
คําตอบของตนเองกับเฉลยคําตอบท่ีใหไวในบทเรียน ขอมูลท่ีตองการใน ข้ึน 10 คน ไดแก 1. คะแนนเฉล่ีย 
(ของนักเรียน 10 คน) ในการตอบคําถามในบทเรียนสําเร็จรูปคิดเปน รอย ละเกณฑมาตรฐาน คือ นักเรียน
ควรจะตอบคําถามในบทเรียนไดถูกตองโดยเฉล่ียรอยละ 90 2. คะแนนเฉล่ีย (ของนักเรียน 10 คน) ในการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละเกณฑ มาตรฐาน คือนักเรียนควรจะทําคะแนนในการทดสอบไดรอยละ 
90.3 คะแนนเฉล่ีย (ของนักเรียน 10 คน) ในการทําแบบทดสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ 
                           ข้ันท่ี 14 การทดลองภาคสนาม โดยนําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีผานการทดลองใน ข้ันกลุม
เล็กและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีจะทําการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ตองการทราบวา 
บทเรียนสําเร็จรูปท่ีสรางข้ึนนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป หรือไม 
                           ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521: 176 177 ) ไดกลาวถึง หลักการสรางบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน ไวดังนี้ 
                            1. การตัดสินใจสรางบทเรียนสําเร็จรูป การสรางบทเรียนสําเร็จรูป จะตอง พิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน 
                                 1.1 ความเหมาะสมท่ีจะนํามาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูป 
                                 1.2 จะเขียนในรูปแบบใด  
                            2. ลําดับข้ันการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
                                 2.1 ศึกษาหลักสูตร ข้ันนี้เปนการวิเคราะหภารกิจ 
                                 2.2 กําหนดพฤติกรรมข้ันสุดทาย หรือจุดหมายปลายทาง ข้ันนี้เปนข้ันของ การต้ัง
จุดมุงหมายและเตรียมแบบทดสอบ 
                                 2.3 ลําดับเรื่องราวเนื้อหา 
                                 2.4 การเลือกส่ือ (Selection of Media) 
                                 2.5 การลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูป (Preparing Learning Materials)  
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                                 2.6 ปรับแตงบทเรียนสําเร็จรูปเมื่อสรางเสร็จแลว  
                                 2.7 ทดสอบบทเรียนสําเร็จรูป 
                                 2.8 วิเคราะหผลการสอบและปรับแตงบทเรียนสําเร็จรูปใหดีกอนนําไปใช  
จากการศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีนักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึง สรุปวา วิธีการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
        ข้ันท่ี 1 การออกแบบโปรแกรมบทเรียน (Courseware Designing) คือ การ ออกแบบและพัฒนา
บทเรียนประกอบกิจกรรม มีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้
        1. การวิเคราะห เนื้อหา (Course Analysis) ข้ันตอนนี้นับวาสําคัญตอการ ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยการวิเคราะหความตองการของหลักสูตรท่ีจะนํามา สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ในสวนของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะไดมาจาก หลักสูตร หรือหนังสือ และเอกสาร
ประกอบในการสอนแตละวิชา หลังจากไดรายละเอียดของ เนื้อหาท่ีตองการแลวใหทําดังนี ้
            1.1 เลือกเรื่องท่ีนํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 
            1.2 นําเรื่องท่ีเลือกมาแยกเปนหัวเรื่องยอย แลวจัดลําดับความตอเนื่องและ ความสัมพันธในหัวเรื่อง
ยอยของเนื้อหา 
        2. การเขียนวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Tutorial Objectives) เมื่อเลือกหัวขอ
เรื่องของบทเรียนและแบงหัวเรื่องยอยแลว จึงจะนําเอาหัวเรื่องยอยแต ละเรื่องมาเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 
        3. การจัดกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน (Activity and Process) ในข้ันนี้จะ ยึดตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมเปนหลัก โดยขยายรายละเอียดดังนี้ 
            3.1 เมื่อวิเคราะหเนื้อหานํามาแยกยอยและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แลว ก็จะมากําหนด
เนื้อหาตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาจะใหผูเรียนไดเรียนรู สําหรับการจัดกิจกรรมนั้นจะให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนตลอดบทเรียนต้ังแตตนจน จบบทเรียน โดยจะมีคําถามค้ันใหผูเรียนรวม
กิจกรรมระหวางการใหเนื้อหา 
            3.2 นําเอาหัวขอยอยท่ีจะนําไปสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาจัดลําดับ เนื้อหา และ
พิจารณาใหมีความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละเฟรม ตอจากนั้นจึงเลือกส่ือท่ีจะใชใน บทเรียน ซึ่งส่ือท่ีใชใน
บทเรียนจะเปนการนําเสนอส่ือแบบตัวหนังสือและรูปภาพ ซึ่งรูปภาพท่ี แสดงนั้นออกแบบใหมีท้ังภาพนิ่ง
ภาพเคล่ือนไหว ในหัวข้ันตอนการอธิบายท่ียุงยากซับซอนจะใช ภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อใหเห็นภาพ ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 
            3.3 เมื่อกําหนดส่ือและเลือกส่ือในการนําเสนอแลว ตอมาก็จะเขียนผังงาน แสดงการเริ่มตนและ
ส้ินสุดของเนื้อหาในบทเรียน เพื่อแสดงความสัมพันธการเช่ือโยงของบทเรียน ซึ่งในการจัดทําครั้งนี้ผูวิจัยได
เลือกวิธีการแสดงเนื้อหาแบบสาขา ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนใน หัวขอใดก็ได 
 

 
 

 
 

เริ่มตน 

แสดงไตเต้ิล 
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ภาพท่ี 2-2 ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม 

 

        4. กําหนดวิธีการนาํเสนอ (Pedagogy Scenario) การนําเสนอเนื้อหาในข้ันนี้ ไดแก การเลือกรูปแบบ

การนําเสนอเนื้อหาในแตละเฟรมวาจะใชวิธีการแบบใด โดยสรุปผลจาก ข้ันตอนท่ี 3 นํามากําหนดเปนรูปแบบ

การนําเสนอ เปนตนวาการจัดตําแหนงและขนาดของเนื้อหาการออกแบบลการแสดงภาพ และกราฟกบน

จอภาพ การออกแบบเฟรมตาง ๆ ของบทเรียน การ นําเสนอ สวนประการสุดทาย ไดแก การวัดประเมินผล

แบบเลือกคําตอบ จับคู หรือเติมคํา 

            ข้ันท่ี 2 การสราง Storyboard ของบทเรียน 
Storyboard หมายถึง เรื่องรายของเนื้อหาท่ีแสดงในแตละเฟรมตามวัตถุประสงค และรูปแบบการนําเสนอ 
โดยเขียนเปนเฟรมยอยเรียงตามลําดับต้ังแตเฟรมท่ี 1 จนถึงเฟรมสุดทาย ของแตละหัวขอยอย นอกจากนี้สตอ
รีบอรดยังจะตองระบุภาพท่ีใชในแตละเฟรมพรอมเงื่อนไข ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ลักษณะของภาพและเสียง
ประกอบของเฟรมเนื้อหากับเฟรมอื่น ๆ ของ บทเรียนในลักษณะของบทสคริปต เชน 
        1. การสรางผังแสดงข้ันตอนการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องหลักการ เขียนโปรแกรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

หนาเลือกเมนู 

คําแนะนําการใช 

บทเรียน  

เมนูหลัก 

บทเรียนท่ี 1    

เมนูหลัก 

บทเรียนท่ี 2    
แหลงอางอิง       ผูจัดทํา 

จุดประสงคการเรียนรู      จุดประสงคการเรียนรู      

 

ทดสอบกอนเรียน ทดสอบกอนเรียน 

 

เนื้อหา เนื้อหา 

 

ทดสอบหลังเรียน     ทดสอบหลังเรียน     

ออกจากโปรแกรม 
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            1.1 แสดงไตเต้ิลในสวนท่ีนําเสนอช่ือบทเรียน โดยนําเสนอการประกอบเสียง 
            1.2 ลงทะเบียนเรียน ในสวนนี้จะเปนการใหผูเรียนท่ีจะศึกษาบทเรียนปอนช่ือ และนามสกุล โดย
การพิมพท่ีคียบอรด เพื่อทราบวาใครเปนผูเรียนและแสดงช่ือในการประเมินผล การเรียน 
           1.3 บอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหผูเรียนทราบวา เรียนจบเนื้อหาแลว ควรจะมีควรรูอะไรบาง 
           1.4 แสดงเมนูหลัก ในสวนนี้จะแสดงรายการใหผูเรียน 1.5 แบบทดสอบ 1.6 ออกจากโปรแกรม 
        2. เขียนสตอรีบอรดเนื้อหาท่ีหนาจอ และรูปแบบการนําเสนอโดยนําเนื้อหาท่ีได จัดเตรียมไวแลวมาจัด
วางตําแหนง ใหออกแบบขอความส้ันๆ กะทัดรัด โดยแบงออกเปนเฟรมๆ 
        ข้ันท่ี 3 การสรางโปรแกรมบทเรียน (Courseware Construction) การสราง บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนนี้จะดําเนินตามสตอรีบอรด 
        ข้ันท่ี 4 การตรวจสอบและประเมินผลกอนนําไปใชงาน ในข้ันตอนสุดทายของ การนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไปใชงานจะตองผานการตรวจสอบและประเมินผลในข้ันแรก ของตัวบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวามีคุณภาพเพียงใด ซึ่งมีขอพิจารณาดังนี้ 
        1. การตรวจสอบจะตองทํากันตลอดเวลาหมายถึง การตรวจสอบในแตละ ข้ันตอนของการออกแบบ
บทเรียนวามีจุคผิคอะไรบาง 
        2. การทดสอบการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปนการตรวจสอบ ความถูกตองของ
โปรแกรมกอนนําไปใชงาน 
        3. การประเมินผลบทเรียน มีจุดประสงคเพื่อการประเมินผลตัวบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน และการ
ประเมินผลของผูใชงานวามีความเขาใจในการใชงานมากนอย เพียงใด 
 
2.3 วิธีสอนแบบ MIAP 
      เปนกระบวนการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน จากเดิมท่ีคิดไมเปนหรือทําไมได มาคิดเปน
หรือทําไดโดยตัวผูเรียนเอง พฤติกรรมดังกลาวจะตองเปนพฤติกรรมท่ีคอนขาง จะถาวร นั่นหมายถึง หาก
ผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวก็จะสามารถทาส่ิงเหลานั้นไดตลอดไป ไมใชเพียงแคครั้ง หรือสองครั้งเทานั้น ข้ันตอน
ในการเรียนรู การเรียนรูไมไดเกิดข้ึนโดยบังเอิญแตมีกระบวนการในการพัฒนา ผูท่ีจะ เรียนรูส่ิงตาง ๆ           
ท่ีตองการนั้น เบ้ืองตนจะตองมีความสนใจใครท่ีจะรูอยากท่ีจะแกปญหาในเรื่องราว เหลานั้น ซึ่งความสนใจ
หรือปญหาท่ีอยากจะแกเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงพลังในการพยายามหา ขอมูล หาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะ
แกไขปญหา ส่ิงตาง ๆ เปนปญหาท่ีทาทายความคิดความสามารถ ในการแกปญหา ทาใหผูเรียนสนใจท่ีจะ
เอาชนะหรือแกปญหานั้น ๆ ใหได ซึ่งกระบวนการเรียนรูก็ จะเริ่มตนเกิดข้ึนท่ีสวนนี้ ในการแกปญหา หาก
ปญหาดังกลาวผูเรียนเคยทามาแลวหรือมี ประสบการณมาแลว ก็จะไมกอใหเกิดการเรียนรูใหมเพียงแตเปน
การฟนคืนความรูเกาเทานั้น หากแตปญหาดังกลาวเปนปญหาใหมท่ีผูเรียนยังไมเคยทาไดหรือไมเคยมี
ประสบการณมากอน เขา ก็จะพยายามหาขอมูลหรือวิธีการเพื่อแกปญหานั้น โดยท่ัว ๆ ไปจะศึกษาหาขอมูล
จากแหลงตาง ๆ เชน จากตารับตารา คูมือเอกสาร จากครูผูสอน หรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ขอมูลท่ีเพียงพอ 
เหมาะสมเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการใชเพื่อแกปญหาการรับขอมูลขาวสารผูเรียนอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
เชน การรับฟงทางหู การดูดวยตา การ สัมผัส ดวยมือ การคมหรือการชิม ฯลฯ หรืออาจใชประสาทสัมผัส
หลาย ๆ อยางพรอมกัน เชน ท้ังดู และฟงพรอม ๆ กันไป ซึ่งขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีผูเรียนไดรับจะเก็บไวเปน
ความรูอยูในสมองท่ี พรอมจะใชแกปญหาความรูเปรียบเสมือนไฟซึ่งอยูในแบตเตอรี่ หากตองการจะทราบวา
แบตเตอรี่มีไฟอยูมากนอย เพียงใดก็จะตองเอาเครื่องมือมาวัด หรือ Load มาตอเพื่อดูวาใชงานไดหรือไม 
ความรูก็เชนกันหาก ตองการทราบวาผูเรียนมีความรูเพียงใด ก็ตองใหผูเรียนนาเอาความรูและประสบการณ
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ตาง ๆ ท่ีมีอยู ไปทดลองใชแกปญหาและพิจารณาดูวาผูเรียนมีความรูเพียงใด พอท่ีจะแกปญหานั้น ๆ ได
หรือไม อยางไรความสามารถในการแกปญหาของแตละคนมีไมเหมือนกัน บางคนอาจทําไดเร็วเพราะมีทักษะ 
ในการคิดแกปญหา โดยอาจเทียบเคียงกับส่ิงท่ีเคยมีประสบการณมาแลว บางคนยังแกปญหาไดชา เพระขาด
ทักษะการแกปญหาหรือบางคนอาจแกไขปญหาไมไดเลยเพราะขาดความรูท่ีเพียงพอท่ีจะ นาไปใชแกปญหา
นั้น ดังนั้นหลังจากท่ีไดรับขอมูลขาวสารเกิดเปนความรูแลวในข้ันตอนนี้ผูเรียน จะตองมีโอกาสฝกหัดใชขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับมาทดลองฝกหัดแกปญหาวาจะสามารถทาไดหรือไม เพียงใด อยางไรก็ดี การฝกหัดนั้นจะไม
สงผลตอการเรียนรูเลยหากผูเรียนไมทราบวาการกระทา หรือการคิดแกปญหาของตนถูกหรือผิดอยางไร ดังนั้น 
การเฉลยคําตอบ จึงเปนกิจกรรมในข้ันตอน สุดทายของกระบวนการเรียนรูท่ีจะตองจัดใหมีข้ึนเพื่อใหผูเรียนได
ทราบผลการกระทาหรือการ แกปญหาตางๆซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวาการเรียนรูของบุคคลประกอบดวย 4 
ข้ันตอนสําคัญ คือ ข้ันท่ี 1 เริ่มจากการสนใจปญหา (Motivation) โดยใครท่ีจะแกปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จ ข้ันท่ี 
2 ตามดวยการศึกษาหาขอมูล (Information) ท่ีเพียงพอเหมาะสม เพื่อเปนความรู ข้ันท่ี 3 ลงมือฝกหัด
แกปญหา (Application) โดยใชความรูและประสบการณท่ีมีอยู ข้ันท่ี 4 โดยจะตองทราบผลการฝกหัด 
(Progress) วาถูกหรือผิดอยางไร โดยท่ีกระบวนการเรียนรู 4 ข้ันตอนนี้ รูกันโดยท่ัวไปวา “เปนกระบวนเรียนรู
รูปแบบ MIAP” กิจกรรมของครูและผูเรียน การเรียนรูเกิดข้ึนโดยตัวของผูเรียนเอง ครูเปนแตเพียงผูชวยให
ผูเรียน เกิดการเรียนรูไดงายข้ึนเร็วข้ึนเทานั้น ดังนั้น เพื่อท่ีจะชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู 
ครูผูสอนและผูเรียนจะตองเตรียมการและดําเนินการในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
      2.3.1 กระบวนเรียนรูรูปแบบ MIAP  
               2.3.1.1 ครูผูสอน 
              ก) เตรียมคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน (Motivation) ไดดวยปญหาท่ีนาสนใจ เปนปญหาท่ีไมเหลือ 

บากวาแรงท่ีจะคิดหาคําตอบได 

              ข) เตรียมการใหเนื้อหา ขอมูล (Information) จะโดยการบรรยาย ถามตอบ สาธิตใหดู หรือเตรียม

เอกสารอื่นใดใหผูเรียนไดศึกษา 

              ค) เตรียมแบบฝกหัดในข้ันพยายาม (Application) ให ผู เรียนไดมี โอกาสนําความรูและ

ประสบการณตาง ๆ ท่ีไดรับมาฝกหัดแกปญหา 

              ง) เตรียมการเฉลยหรือใหคาตอบ (Progress) เพื่อใหผูเรียนทราบผลการ ฝกหัดวาถูกหรือผิด หรือ 

มีแนวทางท่ีถูกตองในการแกปญหานั้นอยางไร 2.3.1.2 ผูเรียน 

              ก) จะตองสนใจ คิดติดตามหรือแสวงหาแนวทางในการแกปญหาใหสําเร็จ ลุลวงลงไป ผูท่ีไมสนใจ

จะ ไมเกิดการเรียนรู 

              ข) หาขอมูลขาวสาร ซึ่งจะทําใหไดขอมูลท่ีจาเปนเก็บไวในสมองเปน ความรูท่ีจะนําไปใชแกปญหา

ใหสําเร็จลุลวงลงไป 

              ค) ฝกหัดทํา โดยนาเอาความรูและประสบการณตาง ๆ ท่ีมีอยูในสมอง ออกมาใชแกปญหา ขอมูล 

ท่ีเพียงพอเหมาะสมจะชวยใหแกปญหาสําเร็จลุลวงไปได 

              ง) ตรวจสอบผล เพื่อท่ีจะทาใหทราบวาการฝกหัดโดยใชความรูและ ประสบการณท่ีมีอยูจากขอมูล

ขาวสารท่ีไดรับนั้นไดผลอยางไร การจัดการเรียนการสอนจริงในช้ัน เรียน ข้ันตอนการฝกหัดทํา (Application) 

ครูผูสอนจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัดทาอยาง เต็มท่ี โดยไมรบกวนหรือใหความชวยเหลือมากนัก 

พรอมท้ังเตรียมการตาง ๆ เพื่อเฉลยผลใน ข้ันตอนตอมา ซึ่งอาจสรุปกิจกรรมของครูผูสอนและผูเรียน ไดดังนี้   

Motivation 
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ตารางท่ี ๒-๑ กิจกรรมของครูผูสอนและผูเรียน 

ข้ันตอนการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน กิจกรรมครูผูสอน 
Motivation สนใจท่ีจะคิดติดตาม สราง ความสนใจนําเขาสูบทเรียน 
Information ศึกษาหาขอมูลท่ีเพียงพอ ใหเนื้อหา/ขอมูลท่ีครบถวน 
Application ฝกหัดทําฝกหัดแกปญหา ใหฝกปฏิบัติฝกหัดแกปญหา 

Progress ตรวจสอบผลการกระทํา เฉลยหรือใหคําตอบท่ีถูกตอง 
 

              การใชเวลาในการสอนรูปแบบ MIAP ปกติแลวในตอนตนช่ัวโมงหรือเริ่มการเรียนการ สอนแตละ

ครั้ง หากผูสอนนาเขาสูบทเรียนดวยคาถามท่ีทาทายการคิดแกปญหาก็จะสรางความ สนใจใหแกผูเรียนใน

ระดับสูง แตเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเวลาลวงเลยไปความสนใจ ของผูเรียนก็อาจลดลง และจะ

เพิ่มสูงข้ึนอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกลหมดเวลาเรียน ดังนั้น เพื่อขจัดปญหา ความต้ังใจของผูเรียนท่ีลดลง จึงอาจทาได

โดยการแบงบทเรียนออกเปนหลาย ๆ MIAP เพื่อรักษา ความต้ังใจของผูเรียนใหอยูในระดับสูงไวโดยตลอด 

การแบงชวงเวลาการสอนในแตละ MIAP ข้ึนอยูกับความสนใจของผูเรียนและปริมาณเนื้อหาท่ีสอน โดยท่ัว ๆ 

ไปการสอน 1 MIAP ใชเวลา 30-50 นาที โดยแตละข้ันตอนอาจใชเวลาในการจัดกิจกรรม ดังนี ้

ข้ันตอน 

 

ตารางท่ี 2-2 การแบงชวงเวลาการสอนในแตละ MIAP 

ข้ันตอน เวลาท่ีใชโดยประมาณ 
Motivation 3-5 นาที 
Information 20-30 นาที 
Application 8-10 นาที 

Progress 3-5 นาที 
 

การตรวจและปรับ การตรวจและปรับเปนกิจกรรมของครูในระหวางการจัดการเรียนการ สอนเพื่อ

สํารวจหาขอบกพรองและปรับแตงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีวางไว การ ตรวจและปรับอาจทา

ไดตลอดระหวางการสอนโดยสังเกตจากการตอบคาถาม หรือการทา แบบฝกหัด หากผูเรียนสวนใหญทา

แบบฝกหัดไมไดก็แสดงวาเนื้อหาวิชาท่ีใหอาจไมเพียงพอ จะตองทาการปรับแตงโดยทบทวนเนื้อหาใหม

ระหวางการ Progress เพิ่มเติมก็ได  

      2.3.1.2 สรุปบทเรยีน 

                 ก) การเรียนรูเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยตัวของผูเรียนเอง ครูเปน เพียงผูชวยใหเกิดการ

เรียนรูท่ีงายและรวดเร็วข้ึนเทานั้น 

                 ข) กระบวนการเรียนรูรูปแบบ MIAP ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ 1) เริ่มจากข้ันสนใจ

ปญหา (Motivation) 2) ข้ันใหขอมูลขาวสาร (Information) 3) ข้ันพยายาม (Application) และ 4) ข้ัน

สําเร็จผล (Progress) 

                 ค) ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการตรวจ/ปรับความรู ความเขาใจรวมดวย 

ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูครบถวนบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
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                 ง) การจัดแบงเวลาการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยรักษาความสนใจของผูเรียน ไวไดโดยตลอด แตละ 

MIAPควรจัดระหวาง 30-50 นาที เชน ในรายวิชาทฤษฎีใชเวลาชวง M (Motivation) ประมาณ 3-5 นาที 

ชวง I (Information) ประมาณ 20 นาที ชวง A (Application) ประมาณ 8-10 นาที และในชวง P 

(Progress) ประมาณ 3-5 นาที เปนตน (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย, 2526) 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการหาประสิทธิภาพ 

      มีนักวิชาการ ไดกลาวถึงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ดังนี ้

      วุฒิชัย ประสานสอย (2543 : 39-43) ใหความหมายของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน 

(CAI) วาหมายถึง ความสามารถของบทเรียนในการสรางผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนบรรลุ วัตถุประสงคถึงระดับท่ี

คาดหวังไวและครอบคลุมความเช่ือถือได (Reliability) ความพรอมใชงาน (Availability) ความมั่นคงปลอดภัย 

(Security) และความถูกตองสมบูรณ (Integrity) กระบวนการ หาประสิทธิภาพบทเรียนบทเรียนออนไลน 

(CAI) จะเนนดานคุณภาพหรือความสามารถของ ส่ือท่ีใชในการเช่ือมโยงความรูและคุณลักษณะภายในตัวของ

ส่ือท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ ตัดสินใจและชวยสงเสริมการแสวงหาความรูจากประสบการณเดิมของ

ผูเรียนผสมผสานกับความรู ใหมท่ีถายโยงจากโปรแกรมบทเรียนไปสูตัวของผูเรียน จากการท่ีไดกําหนด

วัตถุประสงคในการ นําเสนอความรู เอาไวลวงหนาอยางชัดเจน เกณฑการวัดประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวย สอน (CAI) กําหนดเปนรอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดหรือทํากิจกรรม

ระหวางเรียนในบทเรียนนั้น ตอรอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหรือทํากิจกรรมหลัง การ

เรียนเนื้อหาครบถวนแลวไดแก E1/E2 เชน กําหนดเกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายความวา เมื่อ ผูเรียน เรียน

บทเรียนบทเรียนออนไลน (CAI) นี้แลว ผูเรียนจะสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง เฉล่ียรอยละ 80 และ

สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตองรอยละ 80 

      ปรัชญา ใจสะอาด (2522 : 65) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง การ นาํบทเรียน

สําเร็จรูปไปทดลองใชตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวแลวนําผลท่ีไดมาปรับปรุง เพื่อนําไป สอนจริงใหไดประสิทธิภาพ

ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

      2.4.1 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเกณฑท่ีจะพิจารณาวาบทเรียน สําเร็จรูป

ใชไดหรือไมไดจะตองมีเกณฑพิจารณาตัดสิน เกณฑท่ีนิยมคือ 90/90 

        อธิพร ศรียมก (2525 : 247) ไดใหความหมายและเกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียน สําเร็จไว 

คือ เกณฑการหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีจะ ชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู หากบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น แสดงใหเห็นวาเปน บทเรียนสําเร็จรูปท่ีมีคุณคา

พอท่ีจะนําไปสอนนักเรียน เกณฑการหาประสิทธิภาพ มีหลายเกณฑ ต้ังแต 75/75 , 80/80 , 90/90 และ 

95/95                                          

      2.4.2 การหาประสิทธิภาพ 

               เมื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปข้ึนเปนตนฉบับแลว ตองนําไปหาประสิทธิภาพเสร็จแลว นําไป

ปรับปรุงแกไข ตามข้ันตอน ดังนี ้

     ข้ัน 1 : 1 (แบบเด่ียว) คือ นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียน 1 คน คํานวณหาประสิทธิภาพ 

แลวปรับปรุงใหดีข้ึน 
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      ข้ัน 1 : 10 (แบบกลุม) คือ นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียน 6 - 10 คน คํานวณหา

ประสิทธิภาพ แลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

      ข้ัน 1 : 100 (ภาคสนามหรือกลุมใหญ) นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีผานการปรับปรุงมาแลว จากข้ัน 1: 10 

มาทดลองใชกับนักเรียนประมาณ 30 - 100 คน นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหา ประสิทธิภาพของส่ือประสมท่ี

สรางข้ึน  

      2.4.3 การกําหนดเกณฑสําหรับการวัดประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปมีวิธีการดังนี้ 

               2.4.3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป จะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอน คาดหมายวาผูเรียนจะ
เปล่ียนพฤติกรรมเปนท่ีนาพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตผลเฉล่ียของ แบบสอบหลังเรียนท้ังหมด นั้นคือ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ 
               2.4.3.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ ประเมินพฤติกรรมตอเนื่องของผูเรียน ไดแก การ
ประกอบกิจกรรมกลุม งานท่ีไดรับมอบหมายของผูสอนท่ีกําหนดไว 
               2.4.3.3 ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือ การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย โดย พิจารณาจากการ
สอบหลังเรียนและการสอบไล 
               2.4.3.4 สําหรับระดับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการ เรียนรู และ
เปนระดับท่ีผูสอนพอใจ เราเรียกประสิทธิภาพนาพอใจวา “เกณฑประสิทธิภาพ” 
               2.4.3.5 การยอมรับและไมยอมรับประสิทธิภาพเมื่อทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป สอนภาคสนาม

แลวใหเทียบคาประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพผลลัพธ ท่ี ต้ังไวเพื่อ วาเราจะยอมรับ

ประสิทธิภาพหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จ ไมควรตํ่ากวาเกณฑ เกิน 5 เปอรเซ็นต โดยปกติ

จะกําหนดไว 2.5 เปอรเซ็นตการยอมรับประสิทธิภาพมี 3 ระดับ คือ สูงกวาเกณฑ, เทาเกณฑ, ตํ่ากวาเกณฑ                    

      2.4.4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน มีกระบวนการท่ีสําคัญคือ 

               2.4.4.1 วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เปนการหาประสิทธิภาพโดยอาศัยหลัก ความรูและ

เหตุผล โดยอาศัยผูเช่ียวชาญเปนผูพิจารณาตัดสินคุณคา 

               2.4.4.2 การประสิทธิภาพเชิงประจักษ โดยการนําส่ือไปทดลองกับกลุมเปาหมาย การกําหนด

เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีจะชวยให ผูเรียนเกิดการเรียนรู      

เปนระดับท่ีผูผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร ท่ีจะพึงพอใจวาหากบทเรียน คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น

แลว แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรนั้นมีคุณคาท่ีจะนําไป สอนนักเรียนประสิทธิภาพท่ีวัดออกมาจะพิจารณา

จาก คาเฉล่ียรอยละของคะแนนแบบฝกหัด กับ คํ่าเฉล่ียรอยละของคะแนนแบบทดสอบ แสดงเปนตัวเลข 2 

ตัว เชน 80/80, 85/85, 90/90  

2.4.5 ข้ันตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ 

         2.4.5.1 ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของส่ือ ในดานการ ออกแบบ ขนาด

ของตัวอักษร ภาพนิ่ง/เคล่ือนไหว คําบรรยาย สี เสียง เปนตน ทดลองโดยใช นักเรียนระดับเดียวกัน เกง ปาน

กลาง ออน อยางละ 1 คน ดูส่ือท่ีสรางข้ึน ครูคอยซักถามนักเรียน เกี่ยวกับการออกแบบขางตน 

         2.4.5.2 ทดลองแบบกลุมเล็ก ใชเด็กเกง ปานกลาง ออน กลุมละ 3-10 คน ทดลอง เหมือนการ

ทดลองจริงโดยใชเครื่องมือทุกชนิด เชน บทเรียนคอมพิวเตอร แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ     

เพื่อตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและขัยบกพรองของการ ออกแบบอื่น ๆ 
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         2.4.5.3 ทดลองแนบภาคสนาม เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนด เพื่อหา คุณภาพของส่ือ 

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีกําหนด มีการทดสอบกอนเรียน เก็บคะแนนระหวาง เรียน ทดสอบหลังเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนวิธีนี้ ถาจะทดสอบความคงทน ในการเรียน ก็ใชแบบทดสอบเดิม สอบ

อีกครั้งหลังการเรียน ผานไป 2-3 สัปดาห 

การหาคาประสิทธิภาพรวมของบทเรียนบทเรียนออนไลน มีหนวยเปนเปอรเซ็นต  
 95 - 100 มีประสิทธิภาพดีมาก 
 91 - 94 มีประสิทธิภาพดี 
 80 - 89 มีประสิทธิภาพ ตํ่ากวา 
 80 ตองปรับปรุงแกไข 

         จากการศึกษา การพาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน ท่ีนักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึง
สรุปวา การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน คือ ความสามารถของ บทเรียนในการสราง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑ ท่ีคาดหวังไว ระดับ
ประสิทธิภาพบทเรียนบทเรียนออนไลน ท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับท่ีผูผลิตบทเรียนบทเรียน
ออนไลน ท่ีจะพึงพอใจวาหากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอน มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว แสดงวาบทเรียน
บทเรียนออนไลน นั้นมีคุณคาท่ีจะ นําไปสอนนักเรียนประสิทธิภาพท่ีวัดออกมาจะพิจารณาจาก คาเฉล่ียรอย
ละของคะแนน แบบฝกหัด กับคาเฉล่ียรอยละของคะแนนแบบทดสอบ แสดงเปนตัวเลข 2 ตัว เชน 80/80, 
85/85, 90/90 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี ้
      ไพศาล หวังพานิช (2526 : 89 ) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมและ
ประสบการณการเรียนรู ท่ีเกิดจากการฝกฝนอบรม หรือเกิดจากการสอน การวัด ผลสัมฤทธิ์จึงเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล Level of Accomplishment ของบุคคลวาเรียนแลวรู
เทาไร มีความสามารถชนิดใด 
      พวงรัตน ทวีรัตน ( 2530 : 29 ) ได ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง 
คุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคลซึ่งเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือคือมวล
ประสบการณท้ังมวลท่ีบุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมในดาน
ตาง ๆ ของสมรรถภาพสมอง 
      นิกา เมธาวิชัย ( 2533 : 55) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง ความรู และ
ทักษะ ท่ีไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ ครูอาศัยเครื่องมือวัดชวยใน การศึกษาวานักเรียน
มีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด 
      จากการศึกษา ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีนักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึงสรุปวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปล่ียนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแลว
วาเกิดการเรียนรู โดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน ลักษณะตาง ๆ เพื่อบอกถึงคุณภาพ
การศึกษา 
      2.5.1 วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               นักวิชาการไดกลาวถึงวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 
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               ไพศาล หวังพานิช ( 2526 : 89 ) ไดกลาวไววาวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถ วัดได 2 

แบบตามจุดมุงหมายและวิชาท่ีสอน คือ การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ 

หรือทักษะ ของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงใหออกมาเปน 

ผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองวัดโดยใช ขอสอบ ภาคปฏิบัติ การ

วัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา Content อัน เปนประสบการณการเรียนรู

ของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได โดยใชขอสอบผลสัมฤทธิ ์

               พวงรัตน ทวีรัตน ( 2530 : 29) ไดกลาวไววาวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการวัด 2

องคประกอบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาท่ีเรียนคือ การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรู

ความสามารถทางการปฏิบัติโดยให ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ไดทําการ

สังเกตและวัดได การวัด ประเภทนี้ตองใช ขอสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาท่ีวิธีปฏิบัติและ

ผลงานท่ีปฏิบัติ การวัดคานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา รวมท้ัง 

พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีสอบวัดได 2 ลักษณะ คือ การ

สอบแบบปากเปลา การสอบแนบนี้มักกระทําเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการสอบท่ีตองดูผล เฉพาะอยาง สามารถ

สอบวัด ไดละเอียดลึกซึ้งและคําถามสามารถเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ตามท่ีตองการ และการสอบ

แบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดท่ีใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ซึ่งรูปแบบการตอบมีอยู 2 แบบ คือ 

แบบไมจํากัดคําตอบ ซึ่งไดแกการสอบวัดท่ีใชขอสอบแบบ อัตนัยหรือความเรียงนั้นเอง แบบจํากัดคําตอบ ซึ่ง

เปนการสอบท่ีกําหนดขอบเขตของศาตอบท่ีจะ ใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก ซึ่งมีรูปแบบของคําถาม

คําตอบอยู 4 รูปแบบคือ แบบทางใด ทางหนึ่ง, แบบจับคู, แบบเติมคํา, แบบเลือกตอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ตาน

เนื้อหา โดยการเขียนตอบ นั้น เปนท่ีนิยมใชกันแพรหลายในโรงเรียน ซึ่งเครื่องมือท่ีใชในการสอบวัด เรียกวา 

ขอสอบ ผลสัมฤทธิ์ หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ นั้นเอง 

               นิภา เมธาวิชัย ( 2533 : 55 ) ไดกลาวไววาวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีใชมากท่ีสุด คือ การ

ทดสอบ การทดสอบ โดยการใหเขียนตอบ หรือ ทดสอบภาคปฏิบัติ 

               จากการศึกษา วิธีวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึงสรุปวา วิธีวัดผลสม 

ฤทธิ์ทางการเรียน สามารถทําได 2 วิธีคือ 1) การวัดดานการปฏิบัติ เปนการวัดทางดานทักษะตางๆ ของ

ผูเรียน 2) การวัดดานเนื้อหา เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนหลังจากการเรียนรู เนื้อหาวิชาท่ีได

เรียนแลว 

 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

      ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะ

ทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขาง สลับซับซอน จึงเปนการยาก

ท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการ วัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และ

การแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได พจนานุกรม

ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาวไววา"พึง” เปน คําชวยกริยาอื่น หมายความวา “ควร” เชน พึงใจ 

หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคําวา "พอ" หมายความวา เทาท่ีตองการ เต็มความตองการ ถูกชอบ เมื่อนํา

คําสองคํามาผสมกัน พึงพอใจ” จะ หมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตองการ  
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         2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

                  นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 

                  ทวีพงษ หินคํา (2541 :8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความชอบของ บุคคลท่ีมี

ตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความตองการของบุคคล ได ทําใหเกิดความ

พึงพอใจตอส่ิงนั้น 

                  ธนียา ปญญาแกว (2541:12) ไดใหความหมายวา ส่ิงท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจจะ เกี่ยวกันกับ

ลักษณะของงาน ปจจัยเหลานี้นําไปสูความพอใจในงานท่ีทํา ไดแก ความสําเร็จ การยก ยอง ลักษณะงาน 

ความรับผิดชอบ และความกาวหนา เมื่อปจจัยเหลานี้อยูตํ่ากวา จะทําใหเกิดความ ไมพอใจงานท่ีทํา ถาหากวา

งานใหความกาวหนา ความทาทาย ความรบัผิดชอบ ความสําเร็จและการ ยกยองแกผูปฏิบัติงานแลว พวกเขา

จะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานเปนอยางมาก 

                  วิทย เท่ียงบูรณธรรม (2541:754) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึงความ พอใจ 

การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการ แกแคน ส่ิงท่ี

ชดเชย 

                  วิรุฬ พรรณเทวี (2542:11) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายใน จิตใจของ

มนุษยท่ีไมเหมือนกัน ซึ่งข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับส่ิงหนึ่ง ส่ิงใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความ

ต้ังใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรีอไมพึง

พอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับส่ิงท่ีตนต้ังใจไววาจะมีมากหรือ

นอย 

                  กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546.5) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษย เปนการแสดงออก ทาง

พฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวา บุคคลมีความ พึงพอใจ

หรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอน และตองมีส่ิงเราท่ีตรง ตอความตองการของ

บุคคล ซึ่งจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางส่ิงเราจึงเปน แรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึง

พอใจในงานนั้น  

         2.6.2 การวัดความพึงพอใจ 

       บุญเรือง ขจรศิลป (2529) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ทัศนคติหรือเจตคติเปน นามธรรมเปนการ

แสดงออกตอนขางซับซอน จึงเปนการยากท่ีจะวัดทัศนคติไดโดยตรง แตเรา สามารถท่ีจะวัดทัศนคติไดโดย

ออม โดยวัตความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทน ฉะนั้น การวัด ความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจํากัดดวย อาจมี

ความคลาดเคล่ือนข้ึนถาบุคคลเหลานั้นแสดงความ คิดเห็นไมตรงกับความรูสึกท่ีจริง ซึ่งความคลาดเคล่ือน

เหลานี้ยอมเกิดข้ึนไดเปนธรรมดาของการวัด โดยท่ัว ๆ ไป 

        ภณิดา ชัยปญญา (2541) ไดกลาวไววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลาย วิธี คือ การใช

แบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ กระทําไดในลักษณะ

กําหนดคาตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความ พอใจในดานตาง ๆ การสัมภาษณ 

เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและ วิธีการท่ีดีจะไดขอมูลท่ีเปนจริง การสังเกต เปน

วิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของ บุคคลเปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา 

ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 
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2.7 วิจัยท่ีเก่ียวของ 

        ผูวิจัยไดอานงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรตํ่ากวาเกณฑ 

จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

        ดวงกมล โพธิ์นาค และวิทวัส ทิพยสุวรรณ (2551) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใชรูปแบบ การจัดการ

เรียนการสอนแบบ MIAP รวมกับส่ือเครือขายสังคมของนักศึกษาฝกสอน โรงเรียน จิตรลดา (สายวิชาชีพ) 

ภายใตอาจารยนิเทศใหคําปรึกษาเทคนิควิธีการสอน การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บฝกอบรม

ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับพัฒนา สมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรศึกษา

ระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการไทยติด ตอน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเว็บฝกอบรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตอเว็บฝกอบรมท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยโดย คือ ครูสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียนในโครงการของไทยคิด

คอม จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ เว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIA) เพื่อพัฒนา 

สมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรศึกษาระดับประถมศึกษาภายใตโครงการไทยติด คอมท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึน และ แบบประเมินความพึงพอใจ นําไปเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลผลการ วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติพื้นฐานรอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา เวบ็ฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดทํา

การพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 86.73.155.40 และ การวิเคราะหหา ความพึงพอใจของผูเขารับการ

ฝกอบรมท่ีมีตอเว็บฝกอบรมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

        ธนิตย กุลโรจนสิริ (2556) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรยีนบทเรียนออนไลนเรื่อง อินเทอรเน็ตเบ้ืองตน 

ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน การวิจัยครั้ง

นี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน บทเรียนออนไลนเรื่องอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน 

ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระ การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียน

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่องอินเทอรเน็ตเบ้ืองตนประกอบการจัดการ

เรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 3) 

เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง 

อินเทอรเน็ตเบ้ืองตน ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สตูล ปการศึกษา 2556 

จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก บทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่องอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน

ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน แบบทดสอบวัดผลการ เรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ตเบ้ืองตน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน หลังเรียนรูเรื่องอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน โดยใชบทเรียนบทเรียนออนไลน 

กลุมสาระการเรียนรูการ งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระท่ี 3 วิทยาการคํานวณ 3  ประกอบการจัดการ เรียนรู

แบบ MIAP สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และการ
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ทดสอบแบบที(t-test) ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่องอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน

ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูง สําหรับใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีนจํานวน 3 หนวยไดแกหนวยท่ี 1 อินเทอรเน็ตเบ้ืองตน 

หนวยท่ี 2 ระบบเครือขายและหนวยท่ี 3 Internet Explor 2. ผลการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลนเรื่อง

อินเทอรเน็ตเบ้ืองตน ประกอบการ จัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีนไดวาประสิทธิภาพ 81.00/82,44 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80 และ สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 13. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ต

เบ้ืองตน ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน ระหวางกอนกับหลังการใชบทเรียน 

บทเรียนออนไลนเรื่อง อินเทอรเน็ตเบ้ืองตนประกอบการจัดการเรียนรู แบบ MIAP สูงกวากอน ใชแบบฝก

ทักษะเทากับ 6.47 คะแนน คิดเปนรอยละ 21.56 และเมื่อใชการทดสอบแบบที (t-test) ของคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบ้ืองตน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน 

ระหวางกอนกับหลังการใชบทเรียนบทเรียนออนไลน เรียง อินเทอรเน็ต เบ้ืองตนประกอบการจัดการเรียนรู 

แบบ MLAP กอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 โดยคาเฉล่ียของคะแนน

หลังการใชบทเรียนบทเรียนออนไลนสูงกวาคาเฉล่ีย ของคะแนนกอนใชบทเรียนบทเรียนออนไลนและ

สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 4. ผล การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเขาจีน หลังเรียนรูเรื่องอินเทอรเน็ต

เบ้ืองตนโดยใชบทเรียน บทเรียนออนไลน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบ้ืองตน ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP 

ใน ภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายคานพบวาทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

เชนกันและสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 3 

        ศศิธร ลักษณะ (2555) การหาประสิทธิภาพเว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MLAP เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการ ไทนคิดสคอม 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับพัฒนา

สมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการไทยติดคอม 2) 

เพื่อหาประสิทธิภาพเว็บฝกอบรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตอเว็บฝกอบรมท่ี ผูวิจัยพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดย คือ ครูสอน

คอมพิวเตอรของโรงเรียนในโครงการ ของไทยคิดตอม จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ เว็บ

ฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอร 

ศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการ ไทยคิดคอมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน และ แบบประเมินความพึงพอใจ 

นําไปเก็บขอมูลและ รวบรวมขอมูลผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐานรอยละ คาเฉล่ีย และคาสวน

เบ่ียงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวาเว็บฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดทําการพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ

86.73/88.40 และ การวิเคราะหหาความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตอเว็บฝกอบรมอยูใน ระดับ

ความพึงพอใจมาก 

        จากการอานงานวิจัยท่ีเกี่ยวของผลปรากฏวา จาก 3 เรื่องท่ีศึกษา มีการใชบทเรียนบทเรียนออนไลน

กระบวนการเรียนรู แบบ MIAP แกปญหาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จํานวน 3 เรื่อง 
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โดยจัดการ เรียนการสอนแบบ MIAP รวมกับส่ือเครือขายสังคม 1 เรื่อง บทเรียนบทเรียนออนไลน 

ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP 1 เรื่อง และเว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP 1 เรื่อง 

        ผูวิจัยจึงสรุปวาจะใช บทเรียนบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาการคํานวณ 3  ตามวิธีสอนแบบ MIAP 

แกปญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 เพราะวาจากการศึกษางานวิจัยขางตนการใชบทเรียน บทเรียนออนไลน สามารถเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดตามนัยสําคัญทางสถิติ และมีการทดลองใชงานบทเรียนบทเรียน

ออนไลน แกปญหาแลวอยางแพรหลายและไดผลท่ีดี ตรงตามวัตถุประสงค สามารถสรางช้ินงานไดหลากหลาย

ตามเนื้อหาท่ีตองการ และการสราง บทเรียนบทเรียนออนไลนเปนสวนท่ีชวยใหผูเรียนสนใจการเรียนกระตุ

นแรงจูงใจของผูเรียน ใหสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอนไดดีกวาการเรียนแบบปกติดวย 

 

2.8 สรุป 

      การเรียนการสอนบนบทเรียนบทเรียนออนไลนเหมาะสมกับการจัดการศึกษา ในปจจุบัน เนื่องจากการนํา

บทเรียนบทเรียนออนไลนไปใชการจัดการเรียนการสอนจึงเปนส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาใน

ปจจุบัน ซึ่งเปนการสงเสริมและ พัฒนาการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มพูนความรู และผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และสามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคลท่ี แตกตางไดสามารถเรียนไดไมจํากัดเวลา ไมจํากัดสถานท่ีในการเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถมีการ ส่ือสาร

กันระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอนได ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ดวยลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนการ สงเสริมการเรียนรูไดดวย

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ครูผูสอนนําวิธีสอนแบบ MIAP มาใชใน การจัดการเรียนการสอนรวมกับการ

พัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลนนั้น สงผลให การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

เนื่องจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การพัฒนาบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว

33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 

         3.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเนื้อหารายวิชา 

         3.2 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

         3.3 กําหนดแบบแผนการทดลอง  

         3.4 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

         3.5 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  

         3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเนื้อหารายวิชา 

      ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อทําการวิจัยดังตอไปนี ้

       3.1.1 ศึกษาขอมูลหลักสูตร จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา วิทยาการ

คํานวณ 3 รหัสวิชา ว 33285 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลและ วิเคราะหเนื้อหารายวิชาโดยใชแผนผัง

ปะการัง (Coral Pattern) กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน การใหเนื้อหา การออกแบบทดสอบ และ

การวัดผล การวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อการออกแบบทดสอบ สําหรับใชเปนแบบทดสอบกอน

เรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน  

       3.1.2 ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน ดังนี้ 

                3.1.2.1 ศึกษาหลักการออกแบบการเรียนการสอน ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา การ เขียน

วัตถุประสงค การออกแบบบทเรียน วิธีการใหเนื้อหา การออกขอสอบและ การหา ประสิทธิภาพของขอสอบ

จากตํารา เอกสารงานวิจัยและขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ 

                3.1.2.2 ศึกษาองคประกอบของบทเรียนบทเรียนออนไลน ลักษณะของบทเรียน บทเรียน

ออนไลน รูปแบบของบทเรียนบทเรียนออนไลนท่ีจะพัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดเลือกแบบ นําเสนอเนื้อหาใหม 

โครงสรางของบทเรียน ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลนผูวิจัย ไดเลือกวิธีสอนแบบ MIAP 

โครงสรางของบทเรียนข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนผูวิจัยไดเลือกระบบการสอนแบบ 

MIAP 

                3.1.2.3 ศึกษาบทเรียนบทเรียนออนไลนตามวิธีสอนแบบ MIAP 

                3.1.2.4 ศึกษาแนวทางการออกแบบบทเรียนตามวิธีสอนแบบ MIAP 
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        3.1.3 ศึกษาเครื่องมือสําหรับพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน ไดแก 

                3.1.3.1 โปรแกรม Adobe Photoshop เปนโปรแกรมท่ีชวยในการตกแตงภาพ สรางภาพแบบ

กราฟก สรางตัวอักษร และตัดตอภาพ 

                3.1.3.๒ โปรแกรม Adobe premiere pro เปนโปรแกรมท่ีใชในการตัดตอวิดีโอ 

       3.1.4 ศึกษารูปแบบการสอนแบบ MIAP 

       3.1.5 ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจากการดูเอกสารและ ตําราท่ี

เกี่ยวของกับงานวิจัยและวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อการออกขอสอบคาม วัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมท่ีกําหนดไวแลวในหลักสูตรการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดเลือกขอสอบ เปนแบบหลายตัวเลือกชนิด 4 

ตัวเลือกเพื่อใชในบทเรียน 

       3.1.6 ศึกษาการสรางแบบประเมินเพื่อวัดความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังทางดานเนื้อหา และดาน

เทคนิค รวมท้ังความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลนจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและ

ตัวอยางแบบสอบถามตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

        3.1.7 ศึกษาการประเมินบทเรียนบทเรียนออนไลน ไดแก การหา ประสิทธิภาพของบทบทเรียน การ

หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

   

3.2 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

      3.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีท่ีศึกษารายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3   

      3.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 โรงเรียนบางปะอิน “รา

ชานุเคราะห ๑" จํานวน 30 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

3.3 กําหนดแบบแผนการทดลอง 

      การวิจัยครั้งนี้เปนเชิงทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองโดยใชรูปแบบแผนการ ทดลองแบบ

กลุมเดียวสอบกอน-สอบหลัง (One - Group Pretest - Pottest design)โดยมีข้ันตอนในการ ทดลองไดแก 

กลุมทดลองท่ีเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีสราง ข้ึน กอนเริ่มเรียนผูเรียน

จะตองทําแบบทดสอบกอนเรียนจากนั้นจึงเริ่มศึกษาเนื้อหาของบทเรียนเมื่อศึกษาจบแตละบทเรียนจะตองทํา

แบบทดสอบทายบทเรียนและผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบ หลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

3.4 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

      การสรางบทเรียนบทเรียนออนไลน มีข้ันตอนการพัฒนาดังภาพท่ี 3-1 

 
 

 

เริ่มตน 

ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและวิเคราะหเนื้อหา 
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แกไขปรับปรุง 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                        
 

 
 

                                                              
 

 
 

 
ภาพท่ี 3-1 ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน 

 

      3.4.1 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและวิเคราะหเนื้อหาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคท่ัวไป กลุมเปาหมาย 

จํานวนหนวยกิต จํานวน ช่ัวโมงเรียน  

      3.4.2 กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา และแบบทดสอบ จากคําอธิบายรายวิชาผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตเนื้อหาดังนี้ หนวยการเรียนรูท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอ ไดแก 1.1 การ

นําเสนอและแบงปนขอมูล 1.2 การแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย หนวยการเรียนรูท่ี 2 นวัตกรรมและการ

วิเคราะหงาน 

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

กําหนดเนื้อหา 

สรางแบบทดสอบสรางแบบทดสอบ 

 

ผูเช่ียวชาญ 

ตรวจสอบ 
 

ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ประเมินผล 

เครื่องมือ 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จบ 
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เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 2.2 เทคโนโลยีเกิด

ใหม 2.3 แนวโนมการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต  หนวยการเรียนรูท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ

อาชีพ บทบาทตอสังคม และวัฒนธรรม 3.1 อาชีพท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 ผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเนื้อหาบทเรียนจะตองใชระยะเวลาท่ี

ใชเรียน 9 ครั้ง หรือ 18 ช่ัวโมง การดําเนินการวิจัย ในข้ันตอนของการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา และแบบทดสอบ มีข้ันตอนการดําเนินงานยอยดังนี้  

      3.4.3 นําขอมูลท่ีไดจากการการวิเคราะหเนื้อหามาประเมินโดยใชแบบฟอรมการประเมินหัวขอเนื้อหา 

(Topic Evaluation Sheet)  

      3.4.4 นําหัวขอเนื้อหาท่ีไดจากแบบฟอรมการประเมินหัวขอมากําหนดวัตถุประสงคเชิง พฤติกรรมตาม

แบบฟอรมวิเคราะหวัตถุประสงค (Objective Analysis Listing Form) 

      3.4.5 นําเนื้อหาท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อจัดลําดับเนื้อหากอน-หลัง โดยใช Network Diagram of objective 

ดังแสดงในภาพท่ี 3-2 ซึ่งมีหัวขอในการสอนจํานวน 8 หัวขอดังท่ีกลาวมาขางตน  

                     
 

ภาพท่ี 3-2 จัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหา (Network Diagram) 

 

      3..4.6 การสรางแบบทดสอบมีข้ันตอนดําเนินงานดังแสดงในภาพท่ี 3-3 

 

 
 

 
 

                                                  
 

 
 

St
ar

t 

St
op

 
เริ่มตน 

กําหนดรางแบบทดสอบ 

ตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ 

ทดลองใชกับนักเรียนท่ีเคยเรียน 

1          2          3          4          5          6         7          8          9 
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ภาพท่ี 3-3 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ 

ซึ่งมีรายละเอียด ในการดําเนินงานดังตอไปนี ้
                 (1) กําหนดรางแบบทดสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ท่ีมี
คําตอบท่ีถูกเพียงขอเดียว โดย 1 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมจะทําการออกขอสอบ จํานวน 3 ขอ ดัง
รายละเอียดตามตารางท่ี 3-1 
 
ตารางท่ี 3-1 จํานวนขอสอบของแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

ช่ือบทเรียน จํานวนวัตถุประสงค จํานวนขอสอบ จํานวนท่ีใชเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการนําเสนอ 
4 12 12 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 นวัตกรรม
และการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี 

3 9 9 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศ กับอาชีพ บทบาท

ตอสังคม และวัฒนธรรม 

2 6 12 

รวม 9 27 27 
 
                 (2) นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความ สอดคลองระหวาง
ขอสอบกับวัตถุประสงคท่ีต้ังข้ึน ซึ่งหากผลการตรวจสอบ จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขแตหากผลการ
ตรวจสอบเปนท่ีนาพอใจจะตองดําเนินการในข้ันท่ี 4 ผลการหาคาความสอดคลองดังตารางท่ี 3-2 
 
ตารางท่ี 3-2 จํานวนวัตถุประสงคกับจํานวนขอสอบ 

ขอ วัตถุประสงค จํานวนขอสอบ 
1 บอกวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอได 3 

วิเคราะห 

คุณภาพขอสอบ 

จัดทําแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

จบ 
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ขอ วัตถุประสงค จํานวนขอสอบ 
2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอได 3 
3 สามารถบอกวิธีการแบงปนขอมูลอยางปลอดภัยได 3 
4 สามารถแบงปนขอมูลอยางปลอดภัยได 3 
5 สามารถบอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันได 
3 

6 สามารถบอกเทคโนโลยีเกิดใหมได 3 
7 สามารถบอกแนวโนมการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใน

อนาคตได 
3 

8 สามารถบอกเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพ บทบาทตอ
สังคมและวัฒนธรรมได 

3 

9 สามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการ
ดําเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรมได 

3 

รวม 9 27 
 
         ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรมของ
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 9 ขอ มีคาเฉล่ียอยูท่ี 0.80 ซึ่งขอสอบท้ังหมด อยู ในเกณฑท่ีสามารถนําไปใช
เปนแบบทดสอบได 
        (3) นําผลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหามาปรับปรุงแบบทดสอบ 
        (4) นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปทําการเก็บขอมูลกับนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห๑”    
ซึ่งเคยเรียนวิชาวิทยาการคํานวณ 3  จํานวน 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาคุณภาพขอสอบ 
        (5) นําผลการทําแบบทดสอบท่ีไดไปทดลองมาทําการวิเคราะหหาคาระดับความยากงาย และอํานาจ
จําแนกตามสูตรแลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาระดับความยากงายและคาอํานาจ จําแนกท่ีอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
คือ มีคาระดับความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอํานาจ จําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป สวนขอสอบ
บางขอท่ีมีคาความยากงายและอํานาจจําแนกไมอยูในเกณฑท่ี กําหนดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง (ผลการ
วิเคราะหขอสอบรายขอดูไดจากภาคผนวก ข) 
 
ตารางท่ี 3-3 คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

รายการ 
 

จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
ชวงคา คาเฉล่ีย ชวงคา คาเฉล่ีย 

แบบทดสอบ 27 0.2-0.8 0.50 0.2 0.20 
 
          จากขอมูลในตารางท่ี 3-3 สรุปไดวาแบบทดสอบฉบับนี้มีคาความยากงายเฉล่ียอยูท่ี 0.50 และคา
อํานาจจําแนกเฉล่ียอยูท่ี 0.20 ซึ่งอยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียนได 
            (6) วิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น ตามสูตร คูเดอร-
ริชารดสัน 20 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท่ีดีควรมีคามากกวา 0.6 ข้ึนไป ซึ่ง คาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนท้ังฉบับทีคาเทากับ 0.6 ซึ่งอยูในเกณฑท่ีสามารถจะ นําไปใชได ดังแสดงในตารางท่ี 
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ตารางท่ี 3-4 คาความเช่ือมั่น(Reliability) 
 

รายการ คาความเช่ือม่ัน 
แบบทดสอบวิทยาการคํานวณ 3 0.6 

 
          (7) เมื่อเครื่องมือผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลว ผละผลการประเมินผานจึงนําแบบทดสอบนั้นไปทํา
การทดลองกับกลุมตัวอยาง 
      3.4.7 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน 

               ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปคือ Adobe Photoshop, Adobe premiere pro  ในการพัฒนา

บทเรียน บทเรียนออนไลน ซึ่งข้ันตอนการทํางานประกอบดวย 

               3.4.7.1 ออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) ของบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-4 สวนเริ่มตนบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

สวนเริ่มตนบทเรียน 

 

ปุมถัดไป 
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ภาพท่ี 3-5 หนาหลักของบทเรียนท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-6 หนาคําแนะนําการใชบทเรียน 

 

 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

เมน ู

 

ปุมถัดไป 
 

เมน ู

 
เมน ู

 
เมนู 

 
เมน ู

 

ตัวละคร 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

คําแนะนําการใชบทเรียน 

ปุมถัดไป 
 

เนื้อหาคําแนะนําการใชบทเรียน.................................................. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ตัวละคร 
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ภาพท่ี 3-7 หนาหลักของหนวยการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-8 หนาเลือกเมนูของหนวยการเรียนรู 

 

 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

หัวขอหนวยการเรียนรู 

 

ปุมถัดไป 
 

ตัวละคร 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

เมน ู

 

ปุมถัดไป 
 

เมน ู

 
เมน ู

 
เมน ู

 
เมน ู

 

ตัวละคร 
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ภาพท่ี 3-9 จุดประสงคการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-10 คําช้ีแจงแบบทดสอบกอนเรียน 

 

 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

จุดประสงคการเรียนรู 

ปุมถัดไป 
 

จุดประสงคการเรียนรู.............................................................. 
………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ตัวละคร 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

คําช้ีแจงแบบทดสอบกอนเรียน 

 

ปุมถัดไป 
 

คําช้ีแจงแบบทดสอบกอนเรียน..................................................... 
………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ตัวละคร 
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ภาพท่ี 3-11 แบบทดสอบกอนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-12 หนาจอแสดงผลการทดสอบ 

 

 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

คําถาม 

 

ก)………………………………………………………………………………………

ข).………………………………………………………………………………………

ค)………………………………………………………………………………………. 

ง)……………………………………………………………………………………… 

 

 

ตัวละคร 

 

ปุมเมนู 

 

ปุมเมนู 

 

ปุมเมนู 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

ผลการทดสอบ 

 

YOU SCORE: 

MAXIMUM SCORE: 

CORRECT QUESTION:  

TOTAL QUESTION: 

ACCURACY: 

ATTEMPTS: 

 

ตัวละคร 

 

ปุมเมนู 

 

ปุมเมนู 
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ภาพท่ี 3-13 เนื้อหาบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-14 หนาจอแสดงขอมูลแหลงอางอิง 

 

 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

ปุมถัดไป 
 

 

เนื้อหา 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

แหลงอางอิง 

ปุมถัดไป 
 

ขอมูลแหลงอางอิง………………...................................................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ตัวละคร 
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ภาพท่ี 3-15 หนาจอแสดงขอมูลผูจัดทํา       

 

     3.2.3.3 สรางเปนบทเรียนตนแบบ ดวยวิธีการสอนแบบ MIAP 

ตารางท่ี 3-5 การออกแบบบทเรียนตนแบบวิทยาการคํานวณ 3 

 

วิทยาการคํานวณ 3 
ข้ันตอนการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน กิจกรรมครูผูสอน 

Motivation สนใจท่ีจะคิดติดตาม สรางความสนใจนําเขาสูบทเรียนดวย
รูปภาพและคําถาม 

Information ศึกษาหาขอมูลท่ีเพียงพอ ใหเนื้อหา ขอมูลท่ีครบถวน 
Application ฝกหัดทําแบบฝกหัดแกปญหา ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  

Progress ตรวจสอบผลการกระทํา เฉลยหรือใหคําตอบท่ีถูกตอง 
 

               3.4.7.2 นําเสนอผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและเนื้อหาเพื่อตรวจสอบแกไข และปรับปรุง ผูวิจัยไดนํา

บทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน นําเสนอใหผูเช่ียวชาญดาน เทคนิค และเนื้อหาทําการประเมินผลบทเรียน

บทเรียนออนไลน และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหหา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

แกไข ในการประเมินความความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาวิชา, การดําเนิน

เรื่อง, การใชภาษา, และแบบทดสอบ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา นํามาคาเฉล่ียและ

คา เบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 3-6 

 

 

 

logo 
 

บทเรียนออนไลน  รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3 

ผูจัดทํา 

ปุมถัดไป 
 

ขอมูลผูจัดทํา.........………………...................................................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ตัวละคร 
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ตารางท่ี 3-6 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 

 

รายการ ผูเช่ียวชาญทานท่ี  𝒙𝒙� S.D. แปลผล 
1 2 3 

1. เนื้อหาวิชา 
    1.1 ความสมบูรณของวัตถุประสงค 
    1.2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหาวิชา 
    1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 
    1.4 ปริมาณความเหมาะสมของเนื้อหาแตละบทเรียน  
    1.5 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 

 
5 
5 
4 
5 
5 

 
5 
5 
4 
5 
5 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 
4.7 
4.7 
4.0 
4.7 
4.7 

 
0.58 
0.58 
0.00 
0.58 
0.58 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 24 24 20 4.53 0.52 ดีมาก 
2.การดําเนินเรื่อง  
   2.1 ความเหมาะสมของลําดับข้ันในการนําเสนอเนื้อหา  
   2.2 ความชัดเจนในการดําเนินเรื่อง  
   2.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง  
   2.4 การนําเสนอส่ือมีความสอดคลองกับเนื้อหา 

 
5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
5 

 
4 
4 
3 
4 

 
4.7 
4.7 
4.3 
4.7 

 
0.58 
0.58 
1.15 
0.58 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 

รวม 20 20 12 4.58 0.67 ดีมาก 
3.การใชภาษา  
3.1 ความถูกตองของการใชภาษา  
3.2 ความถูกตองของภาษาท่ีใชกับวัยของผูเรียน  
3.3 ความถูกตองของภาษาท่ีใชส่ือความหมาย 

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4.0 
4.0 
4.0 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 12 12 12 4 0.00 ดี 
4.แบบทดสอบ  
4.1 ความชัดเจนของคําส่ังและคําถามของแบบทดสอบ 
4.2 ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ 
      วัตถุประสงค 
4.3 ความเหมาะสมของชนิดแบบทดสอบท่ีเลือกใช 
4.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
4.5 ความถูกตองของคําตอบและความเหมาะสม 
      ของตัวลวง 
4.6 ความสะดวกของวิธีการโตตอบแบบทดสอบ 
4.7 ความถูกตองของวิธีการรายงานผลคะแนน 
4.8 ความถูกตองของวิธีการสรุปผลคะแนนรวมคาเฉล่ีย  

 
4 
5 
 

5 
5 
4 
 

5 
5 
5 

 
5 
5 
 

5 
4 
4 
 

5 
5 
5 

 
4 
4 
 

4 
4 
4 
 

2 
4 
4 

 
4.3 
4.7 

 
4.7 
4.3 
4.0 

 
4.0 
4.7 
4.7 

 
0.58 
0.58 
 
0.58 
0.58 
0.00 
 
1.73 
0.58 
0.58 

 
ดี 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 38 38 30 4.42 0.72 ดี 
เฉลี่ยดานเนื้อหาและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.35 0.45 ดี 
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จากตารางท่ี 3-6 สรุปไดวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นอยูใน ระดับดี 

เฉล่ียอยูท่ี 4.35 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.45 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ        

ท่ีมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  

3.4.3 การประเมินผลดานเทคนิคของบทเรียนบทเรียนออนไลนประกอบดวย สวนนําบทเรียน, 

เนื้อหาของบทเรียน, สวนประกอบดานมัลติมีเดีย, ตัวอักษรและสี, การออกแบบการปฏิสัมพันธ และการจัด

บทเรียนผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญดานเทคนิค นํามาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบน มาตรฐาน 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 3-7 

 

ตารางท่ี 3-7 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเทคนิค 

 

รายการ ผูเช่ียวชาญทานท่ี  𝒙𝒙� S.D. แปลผล 
1 2 3 

1.สวนนําของบทเรียน  
   1.1 เราความสนใจของผูเรียน 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3.67 

 
0.58 

 
ดี 

รวม 3 4 4 3.67 0.58 ดี 
2 เนื้อหาของบทเรียน  
   2.1 ความชัดเจนของโครงสรางบทเรียน 
   2.2 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคท่ี 

 
4 
4 

 
5 
5 

 
4 
5 

 
4.33 
4.67 

 
0.58 
0.58 

 
ดี 

ดีมาก 
   2.3 ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับการ 
   2.4 ความชัดเจนของเนื้อหาบทเรียน 

3 
3 

5 
5 

4 
4 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

ดี 
ดี 

รวม 14 20 17 4.25 0.75 ดี 
3. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย  
   3.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 
   3.2 ความชัดเจนของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 
   3.3 ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 
   3.4 ความชัดเจนของวิดีโอท่ีใชประกอบบทเรียน 

 
4 
4 
4 
3 

 
5 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
4.33 

4 
4 

3.67 

 
0.58 
0.00 
0.00 
0.58 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 14 17 16 4.00 0.43 ดี 
4. ตัวอักษรและสี 
    4.1 ความเหมาะสมของรูปแบบอักษรท่ีใชนําเสนอ  
    4.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช  
    4.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  
    4.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลังบทเรียน 

 
3 
3 
3 
3 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
3 
3 
4 

 
3.67 
3.33 
3.33 
3.67 

 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
รวม 12 16 14 3.50 0.52 ดี 

5. การออกแบบปฏิสัมพันธ  
    5.1 การออกแบบปฏิสัมพันธใหใชงานงาย  
    5.2 การควบคุมเสนทางการเดินของบทเรียน  
    5.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาของบทเรียน  

 
4 
3 
4 

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4.00 
3.67 
4.00 

 
0.00 
0.58 
0.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 
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รายการ ผูเช่ียวชาญทานท่ี  𝒙𝒙� S.D. แปลผล 
1 2 3 

    5.4 วิธีการตอบโตของบทเรียน  
    5.5 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ 

3 
4 

4 
3 

5 
4 

4.00 
3.67 

1.00 
0.58 

ดี 
ดี 

รวม 18 19 21 3.87 0.52 ดี 
6. การจัดการบทเรียน  
    6.1 การนําเสนอช่ือเรื่องหลักของบทเรียน  
    6.2 การนําเสนอช่ือเรื่องยอยของบทเรียน  
    6.3 การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาสหรือ
แปนพิมพ  
    6.4 ความสอดคลองระหวางคําถามระหวางบทเรียน
กับ 
    6.5 ความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน 
    6.6 การใชประโยชนจากคอมพิวเตอรในการจัดการ
บทเรียน 

 
4 
4 
4 
 

3 
 

3 
4 

 
4 
4 
4 
 

3 
 

4 
4 

 
4 
4 
4 
 

4 
 

5 
4 

 
4 
4 
4 
 

3.33 
 

4 
4 

 
0.00 
0.00 
0.00 
 
0.58 
 
1.00 
0.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 
 

พอใช 
 
ดี 
ดี 

รวม 22 23 25 3.89 0.47 ดี 
เฉลี่ยดานเทคนิคและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.82 0.52 ดี 

 

จากตารางท่ี 3-7 สรุปไดวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเทคนิคมีความคิดเห็นอยูใน ระดับมาก

เฉล่ียอยูท่ี 3.82 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.52 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคิดเห็น ของผูเช่ียวชาญท่ีมี

ความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

               3.4.7.3 นําไปทดสอบกับผูเรียนกลุมยอยซึ่งไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง ณ โรงเรียน    

บางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จํานวน 3 คน เพื่อนําขอแสนอแนะท่ีไดในการใชบทเรียนมา ปรับปรุงแกไข 

               3.4.7.4 นําขอผิดพลาด ขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงบทเรียน 

               3.4.7.5 นําไปทดสอบกับผูเรียนกลุมทดลองจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนและ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               3.4.7.6 ประเมินบทเรียนบทเรียนออนไลน 

 

       3.5 การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

             ในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนของ      

การวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2564 

             3.5.1 ติดต้ังบทเรียนออนไลน เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 วิชาวิทยาการคํานวณ 3 ตามวิธีสอนแบบ 

MIAP บนแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน 

             3.5.2 วางแผนการดําเนินการทดลองเรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 วิชา

วิทยาการคํานวณ 3 ตามวิธีสอนแบบ MIAP ท่ีพัฒนาข้ึน 
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ตารางท่ี 3-8 แผนการดําเนินการทดลองเรียน  

 

วัน เดือน ป เร่ืองท่ีเรียน 
กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนเรียน, ทดสอบกอนเรียน 
กรกฎาคม 2564 การนําเสนอและแบงปนขอมูล 
กรกฎาคม 2564 การแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย 
กรกฎาคม 2564 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
สิงหาคม 2564 เทคโนโลยีเกิดใหม 
สิงหาคม 2564 แนวโนมการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
สิงหาคม 2564 อาชีพท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สิงหาคม 2564 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
กันยายน 2564 ทดสอบหลังเรียน 

 

             3.5.3 ผูวิจัยไดแนะนําข้ันตอนการใชงานบทเรียนออนไลน โดยใหกลุมตัวอยางเขาใชงานบทเรียน  

โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

                      3.5.3.1 ลงทะเบียนเรียน 

                      3.5.3.2 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรรายวิชา, ส่ิงท่ีผูเรียนจะไดเรียนรู, ส่ือการเรียนรู

รายวิชา 

                      3.5.3.3 ศึกษาโครงสรางรายวิชา 

             3.5.4 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้นกลุมตัวอยางจะทดลองเรียน และ ทํา

แบบฝกหัดระหวางบทเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนภายใต การควบคุมของผูวิจัย 

             3.5.5 เมื่อกลุมตัวอยางเรียนจบบทเรียนแลว จะตองทําแบบทดสอบหลังเรียน 

             3.5.6 นําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนแลวนํามา 

วิเคราะห ตามสูตรการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามสมมติฐานขอท่ี 

2 บทเรียนบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาการคํานวณ 3 มีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูในเกณฑ 80/80 ตาม 

เกณฑ E1/E2 จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน โดยทําการทดลองกับกลุม ตัวอยาง คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 จํานวน 30 คน และเปนนักเรียนท่ียังไมผานการเรียน วิทยาการคํานวณ 3  

มากอน โดยทําการทดลองโดยวัดจากการเรียนรูจากการทํา แบบทดสอบระหวางเรียน หลังจากท่ีนักเรียนเรียน

จบทุกหนวยการเรียนรู จึงนําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน ไดตาม เกณฑ 80/80 

 

ตารางท่ี 3-9 คาคะแนนการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนบทเรียนออนไลน 

คนท่ี 
ผลการทดสอบระหวางเรียน (E1) ผลการทดสอบหลังเรียน (E1) 

คะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเปนรอยละ คะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเปนรอยละ 
1 20 83.33 21 87.50 
2 20 83.33 22 91.67 

http://racha1-online.school/courses/%e0%b8%a733285-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98-2/lesson/1-1-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89-4/
http://racha1-online.school/courses/%e0%b8%a733285-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98-2/lesson/1-2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-4/
http://racha1-online.school/courses/%e0%b8%a733285-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98-2/lesson/2-1-%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%97-4/
http://racha1-online.school/courses/%e0%b8%a733285-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98-2/lesson/2-2-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-4/
http://racha1-online.school/courses/%e0%b8%a733285-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98-2/lesson/2-3-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87-4/
http://racha1-online.school/courses/%e0%b8%a733285-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98-2/lesson/3-1-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-4/
http://racha1-online.school/courses/%e0%b8%a733285-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98-2/lesson/3-2-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2-4/
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คนท่ี 
ผลการทดสอบระหวางเรียน (E1) ผลการทดสอบหลังเรียน (E1) 

คะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเปนรอยละ คะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเปนรอยละ 
3 18 75.00 19 79.17 
4 20 83.33 23 95.83 
5 18 75.00 20 83.33 
6 20 83.33 21 87.50 
7 20 83.33 21 87.50 
8 19 79.17 23 95.83 
9 21 87.50 23 95.83 

10 18 75.00 20 83.33 
11 17 70.83 20 83.33 
12 19 79.17 21 87.50 
13 19 79.17 21 87.50 
14 20 83.33 22 91.67 
15 18 75.00 21 87.50 
16 21 87.50 24 100.00 
17 20 83.33 22 91.67 
18 16 66.67 18 75.00 
19 19 79.17 22 91.67 
20 20 83.33 22 91.67 
21 21 87.50 23 95.83 
22 20 83.33 22 91.67 
23 21 87.50 23 95.83 
24 20 83.33 22 91.67 
25 19 79.17 20 83.33 
26 19 79.17 22 91.67 
27 19 79.17 22 91.67 
28 20 83.33 24 100.00 
29 19 79.17 20 83.33 
30 18 75.00 19 79.17 
รวม 579.00 2412.50 643.00 2679.17 

คาเฉลี่ย 19.30 80.42 21.43 89.31 
 

การคํานวณหาประสิทธิภาพตาม เกณฑ 80/80 ไดผลดังนี้ (มนตชัย, 2539 : 80) 80  

80 ตัวแรก ใชสูตร 

   E1= 
∑𝑋𝑋
𝑛𝑛
𝐴𝐴

  × 100 
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E1= 
๒๘๐
๓๐

๓๐

 × 100 

E1= 80.42% 

80 ตัวหลัง ใชสูตร 

   E2= 
∑𝑋𝑋
𝑛𝑛
𝐴𝐴

  × 100 

E1= 
๖๔๓
๓๐

๓๐

 × 100 

E2= 89.31% 

ตารางท่ี 3-10 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน 

 

รายการ จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ ประสิทธิภาพ 
ผลการทดสอบระหวางเรียน (E1) 30 27 19.30 80.42 

ผลการทดสอบหลังเรยีน (E2) 30 27 21.43 89.31 
 

จากตาราง ท่ี  3-10 แสดงให เห็นวาบทเรียนบทเรียนออนไลนวิชา วิทยาการคํานวณ 3                     

มีประสิทธิภาพ 80.42/89.31 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 80/80 ทําใหบทเรียนท่ี พัฒนาข้ึนสามารถ

นําไปใชงานได 

      3.5.7 นําผลคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4 ตามสูตรการหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (t-test) ผลการวิเคราะหตามมติฐานขอท่ี 

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากท่ีเรียนดวย บทเรียนบทเรียนออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เมื่อเทียบกับกอนเรียนดวยบทเรียนบทเรียน

ออนไลน 

 

ตารางท่ี 3-11 คาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนบทเรียนออนไลน 

 

 
 

คนท่ี 

ผลการ
ทดสอบ 

กอนเรียน 

 
 

คิดเปนรอย
ละ 

ผลการ
ทดสอบ 
หลังเรียน 

 
 

คิดเปนรอย
ละ 

 
 

ผลตาง (d) 

 
 

D2 
คะแนนเต็ม 

27 
คะแนนเต็ม 

27 
1 6 25.00 21 87.50 15 225 
2 5 20.83 21 87.50 16 256 
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คนท่ี 

ผลการ
ทดสอบ 

กอนเรียน 

 
 

คิดเปนรอย
ละ 

ผลการ
ทดสอบ 
หลังเรียน 

 
 

คิดเปนรอย
ละ 

 
 

ผลตาง (d) 

 
 

D2 
คะแนนเต็ม 

27 
คะแนนเต็ม 

27 
3 7 29.17 22 91.67 15 225 
4 9 37.50 21 87.50 12 144 
5 6 25.00 24 100.00 18 324 
6 10 41.61 21 87.50 11 121 
7 12 50.00 21 87.50 9 81 
8 11 45.83 23 95.83 12 144 
9 12 50.00 23 95.83 11 121 

10 9 37.50 20 83.33 11 121 
11 8 33.33 20 83.33 12 144 
12 6 25.00 21 87.50 15 225 
13 5 20.83 21 87.50 16 256 
14 7 29.17 22 91.67 15 225 
15 9 37.50 21 87.50 12 144 
16 6 25.00 24 100.00 18 324 
17 5 20.83 22 31.67 17 289 
18 10 41.61 21 87.50 11 121 
19 12 50.00 21 87.50 9 81 
20 11 45.83 23 95.83 12 144 
21 12 50.00 23 95.83 11 121 
22 9 37.50 20 83.33 11 121 
23 8 33.33 20 83.33 12 144 
24 6 25.00 21 87.50 15 225 
25 5 20.83 21 87.50 16 256 
26 10 41.61 21 87.50 11 121 
27 12 50.00 21 87.50 9 81 
28 11 45.83 23 95.83 12 144 
29 5 20.83 21 87.50 16 256 
30 9 37.50 21 87.50 12 144 
รวม 259 - 643 - 384 5322 
เฉลี่ย 8.63 35.97 21.43 89.31 - - 
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การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียน บทเรียนออนไลน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

H0 : µ2 > µ1 

H1 : µ2 > µ1 

โดย µ1 คือ คาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบกอนเรียนไดถูกตอง 
       µ 2  คือ คาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง     

จากสมมติฐานขอท่ี 3 ผลการหาคาความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชสถิติ t-test  (วรัญญา, 2540 : 213) 

 

        t = 
∑𝐷𝐷

�𝑚𝑚∑ 2−(∑𝐷𝐷)2𝐷𝐷
𝑛𝑛−1

 

 

t = 
๓๘๔

�(๓๐×๕๓๒๒)−(๓๔๘)๒

๓๐−๑

 

             t = 18.72  

เมื่อ df = 30-1 = 29 

จากการเปดตาราง t ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ไดคา ttest =  0.854 

               T คํานวณ = 18.72 

               T ตาราง    = 1.6991 

ดังนั้นจึงสรุปไดวาคา T คํานวณ มีคามาก กวา T ตาราง จึงยอมรับ H0 หรือปฏิเสธ H1 นั่น คือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05 

จากการเปรียบเทียบระกวางคะแนนสอบกอนเรียน และคะแนนสอบหลังเรียนดวยบทเรียน บทเรียน

ออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชการทดสอบคา t-test ปรากฏผลดังตารางท่ี 3-13 

 

ตารางท่ี 3-12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

 

รายการ จํานวน
ผูเรียน 

คะแนนเฉลีย่ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

T คํานวณ T ตาราง 

คะแนนสอบกอนเรียนดวย
บทเรียน 

30 8.63 3.18 

18.72 = 1.6991 
คะแนนสอบหลังเรียนดวย

บทเรียน 
30 21.43 1.48 
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จากตารางท่ี 3-1๒ การศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเยนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

เมื่อพิจารณาผลคะแนนกอนเรียนมีระดับคาเฉล่ียอยูท่ี  8.63 ซึ่งตํ่ากวาคะแนนหลังเรียนซึ่งมีระดับคะแนนอยู

ท่ี 21.43 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนเกิดจากการเรียนดวย

บทเรียนบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน และสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีต้ังไว 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

       ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน ตามวิธีสอนแบบ MIAP วิชา วิทยาการ

คํานวณ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดดําเนินการ วิเคราะหขอมูลตาง ๆ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

ดังนี้ 

3.6.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

         3.6.1.1 คาเฉล่ีย (Mean) ของคะแนน ดังสมการท่ี 3-1 (พวงรตัน, 2543:143) 

�̅�𝑥=
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛

 

17เม่ือ 

�̅�𝑥       คือ คาเฉล่ีย 
∑𝑥𝑥    คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

𝑛𝑛     คือ จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
3.6.1.2 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชสูตร (บุญชม, 2535 : 103) 

S.D. = 
∑ 2𝑥𝑥 −(∑𝑥𝑥)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)
    

 
S.D   คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
∑𝑥𝑥    คือ ผลรวมของคะแนนผูสอบท้ังหมด 
∑ 2𝑥𝑥   คือ ผลรวมของคะแนนของผูสอบแตละคนยกกําลังสอง 

𝑛𝑛      คือ จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0 หมายความวาขอมูลชุดนั้นไมมีการกระจายถาเปนความคิดเห็นของ

ผูใชบทเรียนหรือผูเช่ียวชาญตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแสดงวาความคิดเห็นของผูใชบทเรียนหรือผูเช่ียวชาญทุกคนมี

ความเห็นตอส่ิงนั้นเหมือนกัน 

ขอบเขตของคาเฉล่ียท่ีไดจากแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูใชบทเรียน (ประคอง, 

2542:73) 

คาน้ําหนัก       ความหมาย 

4.50-5.00     มาก 

3.50-4.49     ดี 

2.50-3.49     ปานกลาง 

1.50-2.49     พอใช 

1.00-1.49     ควรปรับปรุง 
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3.62 การวิเคราะหแบบทดสอบ 

        3.6.2.1 สถิติท่ีใชในการหาคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ใชสูตร

(กองวิจัยทางการศึกษา, 2545:83)  

IOC= 
∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

 

 

IOC   คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค 

∑𝑅𝑅    คือ ผลรวมของคะแนนประเมินจากผูเช่ียวชาญแตละคน 

𝑁𝑁       คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

ซึ่งคะแนนในการวิเคราะหความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค อาจจะกําหนด ดวยคา

อยางงายซึ่งแสดงความมั่นใจในการวิเคราะห เปน 3 ระดับ จากมากไปนอย เชน 

+1 เมื่อ เห็นดวยวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค  

0 เมื่อ ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค 

1 เมื่อ ไมเห็นดวยวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองท่ี

สามารถยอมรับไดควรมีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป  

        3.6.2.2 การวิเคราะหความยากงาย ใชสูตรท่ี 3-4 (บุญธรรม, 2543:355) 

 

P=  
𝑅𝑅𝐻𝐻+𝑅𝑅𝐿𝐿
𝑁𝑁𝐻𝐻+𝑁𝑁𝐿𝐿

 

17เม่ือ 
P   คือ ระดับความยากงาย 

𝑅𝑅𝐻𝐻 คือ จํานวนผูเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 

𝑅𝑅𝐿𝐿  คือ จํานวนผูเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 

𝑁𝑁𝐻𝐻  คือ จํานวนผูเรียนในกลุมเกง 

𝑁𝑁𝐿𝐿  คือ จํานวนผูเรียนในกลุมออน 
ขอบเขตของคายากงายและความหมาย 
0.81-1.00 เปนขอสอบท่ีงายมาก 
0.61-0.80 เปนขอสอบท่ีคอนขางงาย 
0.41-0.60 เปนขอสอบท่ียากงายพอเหมาะ 
0.21-0.40 เปนขอสอบท่ีคอนขางยาก 
0.00-0.20 เปนขอสอบท่ียากมาก 
การเลือกขอสอบควรพิจารณาจากคาความยากงายของขอสอบท่ีอยูประมาณ 0.20-0.80 
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3.6.2.3 การวิเคราะหอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ใชสูตรท่ี 3-5 (บุญธรรม, 2543:355) 
 

R=     
𝑅𝑅𝐻𝐻+𝑅𝑅𝐿𝐿
𝑁𝑁𝐻𝐻/𝐿𝐿

 

17เม่ือ 
R     คือ อํานาจจําแนก ออน 

𝑅𝑅𝐻𝐻    คือ จํานวนผูเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 

𝑅𝑅𝐿𝐿    คือ จํานวนผูเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 
𝑁𝑁𝐻𝐻/𝐿𝐿คือ จํานวนผูเรียนในกลุมเกงหรือจํานวนผูเรียนในกลุมออน 

ขอบเขตของคาอํานาจจําแนกและความหมาย 
0.40 ข้ึนไป อํานาจจําแนกสูง คุณภาพดีมาก 
0.30-0.39   อํานาจจําแนกปานกลาง คุณภาพดีพอสมควร 
0.20-0.29   อํานาจจําแนกคอนขางตํ่า คุณภาพดีพอใชได 
0.00-0.19   อํานาจจําแนกตํ่า คุณภาพใชไมไดดังนั้นคาอํานาจจําแนกท่ียอมรับได คือ ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 
 

3.6.2.4 การหาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) (ลวนและอังคณา, 2539 
: 215) 

rtt =
𝑘𝑘

𝑘𝑘−1
1 �− ∑𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑆𝑆2
� 

17เม่ือ 
rtt  คือ คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  

𝑘𝑘   คือ จํานวนขอของแบบทดสอบ 

𝑝𝑝   คือ สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบถูกกับผูเรียนท้ังหมด 

𝑞𝑞   คือ สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หือคือ 1-p 

𝑆𝑆2 คือ ความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 

คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท่ีเช่ือถือไดควรจะมีคาต้ังแต 0.60 ข้ึนไป 
3.6.2.5 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน (มนตชัย, 2539 : 80) 
 

E1 =  

∑𝑋𝑋
𝑁𝑁 ×๑๐๐

𝐴𝐴
 

 

E2 = 
∑𝑌𝑌
𝑁𝑁 ×๑๐๐

𝐵𝐵
 

 
E1 คือ ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียน โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียของการทํา

แบบทดสอบทายบทเรียนแตละบทเรียนโดยคิดเปนรอยละ 
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E2 คือ ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียน โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียของการทํา
แบบทดสอบรวมโดยคิดเปนรอยละ 
17เมื่อ 
∑𝑋𝑋  คือ คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบทเรียน 
∑𝑌𝑌  คือ คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบรวม 

𝐴𝐴      คือ คะแนนเต็มรวมของแบบทดสอบทายบทเรียน 

𝐵𝐵      คือ คะแนนเต็มรวมของแบบทดสอบรวม 

𝑁𝑁      คือ จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 
3.6.2.6 การวิเคราะหความแตกตางระหวางเรียนคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใช

สูตรท่ี 3-8 (วรัญญา, 2540 : 213) 
 

t = 
∑𝐷𝐷

�𝑚𝑚∑ 2−(∑𝐷𝐷)2𝐷𝐷
𝑛𝑛−1

 

 
17เมื่อ  
T         แทน วิกฤตใน t-distribution 
∑𝐷𝐷 17T      แทน รวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
∑𝐷𝐷2 17T    แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

(∑𝐷𝐷)2   แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนท้ังหมดยกกําลังสอง 
N          แทน จํานวนประชากร 
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บทที่ 4 
ผลของการวิจัย 

 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย

กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม 

Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 

วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

กอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ

สอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว

33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังจากผูวิจัยไดดําเนินการ ทดลองโดยใช

เครื่องมือท่ีสรางข้ึนแลวนั้น ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน เรียน ผลการวิจัยมีดังนี้ 

4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน  

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน 

4.3 ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

4.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน 

 

4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ 

MIAP เร่ือง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 

       บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ

คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับการ

วิจัยในครั้งนี้เปนบทเรียนท่ีสรางข้ึนดวยโปแกรม Adobe Photoshop และ โปรแกรม Adobe Premier Pro 

ลักษณะการนําเสนอบทเรียนประกอบดวย 3 หนวยการเรียนรู จํานวน 9 เรื่อง ไดแก หนวยการเรียนรูท่ี 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอ ไดแก 1.1 การนําเสนอและแบงปนขอมูล 1.2 การแบงปนขอมูลอยาง

ปลอดภัย หนวยการเรียนรูท่ี 2 นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 2.2 เทคโนโลยีเกิดใหม 2.3 แนวโนมการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต  

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาชีพ บทบาทตอสังคม และวัฒนธรรม 3.1 อาชีพท่ีเกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
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วัฒนธรรม โดยลักษณะของบทเรียนจะเปนแบบเรียนเปนลําดับเชิงเสน ในแตละ บทเรียนจะมีลักษณะการ

เรียนแบบแบบใหคิดคําตอบของปญหาเพื่อนําเขาสูบทเรียน การทําแบบทดสอบกอนเรียน การเรียนเนื้อหา      

ท่ีมีการตอบ คําถามส้ันๆหลังการเรียนจบแตละหัวขอ เมื่อส้ินสุดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู ผูเรียน 

จะตองทําแบบทดสอบหลังเรียน  

 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ

สอนรูปแบบ MIAP เร่ือง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

      บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ

คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพของ 

บทเรียนอยูในเกณฑ 80/80 ตาม เกณฑ E1/E2 

      จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอน

รูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 โดยทําการทดลองกับกลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/๒ จํานวน 30 คน และเปน

นักเรียนท่ียังไมผานการเรียน วิทยาการคํานวณ 3 มากอน โดยทําการทดลองโดยวัดจากการเรียนรูจากการทํา

แบบทดสอบระหวางเรียนหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบทุกหนวยการเรียนรูจึงนําคะแนนมาหา ประสิทธิภาพของ

บทเรียนบทเรียนออนไลนไดตามเกณฑ 80/80 

 

4.3 ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

       ผลการวิเคราะหตามมติฐานขอท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียน

ออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 

รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เมื่อเทียบกับกอนเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน 

 

4.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-

Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เร่ือง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการ

คํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

       นําแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อหา

คาเฉล่ีย �̅�𝑥และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แสดงดังตารางท่ี 4-1 
 
ตารางท่ี 4-1  ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม 
Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

ขอ �̅�𝑥 SD. แปลผล 

1 4.22 3.71 มาก 
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ขอ �̅�𝑥 SD. แปลผล 

2 4.41 3.57 มาก 
3 4.48 3.51 มาก 
4 4.33 3.63 มาก 
5 4.41 3.57 มาก 
6 4.39 3.58 มาก 
7 4.02 3.86 มาก 
8 4.28 3.67 มาก 
9 3.91 1.15 ปานกลาง 

10 4.24 3.70 มาก 
11 4.22 3.71 มาก 
12 4.41 3.57 มาก 
13 4.48 3.51 มาก 
14 4.39 3.58 มาก 
15 4.02 3.86 มาก 
16 4.28 3.67 มาก 
17 3.91 1.15 ปานกลาง 
18 4.39 3.58 มาก 

เฉลี่ย 4.39 3.58 มาก 
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บทที่ 5  
สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค (1) การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-

Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 

3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม 

Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 

วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

กอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ

สอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว

33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย   

      หลังจากไดดําเนินการวิจัยเพื่อการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนการพัฒนาบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา           

ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จนเสร็จส้ิน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

      5.1.1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ

สอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสรางข้ึนโดยคิดจากคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางผูใชบทเรียนไดคะแนนเฉล่ียของ

แบบฝกหัดระหวางเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน มีคาเทากับ 80.42/89.31ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 

80/80 และเปนไปตาม สมมติฐานท่ีต้ังไว    

      5.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนา

บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ

คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสรางข้ึน สูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว                        

      5.1.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน หลังจากเรียนดวยบทเรียนการพัฒนาบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา           

ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 อยูในระดับมาก (เฉล่ีย 4.39)   
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5.2 ขอเสนอแนะ 

       5.2.1 ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีหลากหลายและมากข้ึน               

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู และควรนําไปใชจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรใน

เนื้อหาอื่น เพื่อศึกษา ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมความเขาใจธรรมชาติของวิชาคอมพิวเตอร ใหเกิดข้ึนกับ

นักเรียนเพิ่มมากข้ึน 

       5.2.2 จากผลการวิจัยพบวา ควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนในหองเรียนท่ีสามารถเช่ือมโยง

ความรูสูชีวิตจริงเพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

       5.2.3 ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรวมรวบขอมูลท่ีเพียงพอ และใหสมบูรณ

มากข้ึน เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 
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