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การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน บ นแพลตฟอร ม Racha1-Online ด ว ยกระบวนการสอน
รู ป แบบ MIAP เรื่ อ ง วิ ท ยาการคํ า นวณ 3 รายวิ ช า ว33285 วิ ท ยาการคํ า นวณ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ผูวิจัย
ชญาภา ลีวรรณ
ภาคเรียนที่วิจัย 1
ปที่วิจัย
2564

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาบทเรียนการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม
Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการ
คํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) การพัฒนาการพัฒนาบทเรียนออนไลน
บนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา
ว33285 วิท ยาการคํา นวณ 3 ของนัก เรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาป ที่ 6 (2) เพื่ อหาประสิ ทธิภ าพของการพั ฒ นา
บทเรีย นออนไลน บนแพลตฟอร ม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการ
คํานวณ 3 รายวิ ชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ที่ 6 (3) เพื่ อเปรียบเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม
Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการ
คํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยการพัฒนา
บทเรีย นออนไลน บนแพลตฟอร ม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางเปนการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง คือ นัก เรียนชั้ น มัธยมศึกษาปที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึ กษา 2564 จํา นวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวย
เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที (t-test)
ผลการวิจัย พบวา (1) ประสิท ธิภ าพของบทเรี ยนออนไลนบนแพลตฟอร ม Racha1-Online ดว ย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.42/89.31 ซึ่ง อยู ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ
MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (3) ผลของความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน
บนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6อยูในระดับมาก (x� 4.39, S.D. 3.58)
สรุปไดวาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเพียงพอ สําหรับการนําไปใชง านจริง (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนดวย
บทเรีย นออนไลน บนแพลตฟอร ม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการ

คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 6 สูง กวากอนเรียน (3)
นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ
MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน, วิทยาการคํานวณ, MIAP
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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
ที่ผูเรียนพึงมี ซึ่งกําหนดในหลักสูตรแกนกลาง ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแกปญหา ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6-7)
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ไดจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 แตประสบปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประสบปญหาขาดแคลนสื่อการเรียนการ
สอน
บทเรียนบทเรียนออนไลน ถือไดวาเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่ สามารถตอบสนองความแตกตาง
ระหว า งบุ ค คลได เ ป น อย า งดี สามารถโต ต อบกั บ ผู เ รี ย น สามารถ ให ภ าพและเสี ย งตลอดจนข อ ความที่
เคลื่อนไหวได ทําใหการเรียนในหองเรียนเหมือนจริงมากขึ้น แลวยังจะเปนการเพิ่มแรงจูง ใจใหอยากเรียนรู
และทํากิจกรรมตาง ๆ ไดมากขึ้น
วิธีสอนแบบ MIAP คือกระบวนการที่ผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูผานขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้น ตอน
คือ ขั้นสนใจปญหา (Motivation) การเรียนรูจะเกิดขึ้นได ขั้นศึกษาขอมูล (Information) ขั้นพยายามหรือขั้น
ของการนํามาใช (Application) ขั้นสําเร็จผล (Progress) (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย,2526) เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว
ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชา
นุเคราะห ๑” จึง สนใจที่จะนําบทเรียนบทเรียนออนไลนตามวิธีสอนแบบ MIAP มาใชแกปญ หาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําและปญหาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนเพื่อชวยเพิ่มแรงจูงใจใหอยากเรียนรู โดยนักเรียน
สามารถจะเรียนรูไดตามความ สนใจ ซึ่งเนนการเรียนการสอนรายบุคคล นักเรียนแตละคนไดใชงานบทเรียน
บทเรียนออนไลนในการเรียนและสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนได
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อ พัฒ นาบทเรีย นออนไลน บนแพลตฟอรม Racha1-Online ด วยกระบวนการสอนรูป แบบ
MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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1.2.2 เพื่ อหาประสิ ท ธิภ าพของการพั ฒ นาบทเรีย นออนไลน บนแพลตฟอรม Racha1-Online ด ว ย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการคํานวณ 3 รายวิ ชา ว33285 วิ ทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.2.3 เพื่ อ เปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นของผู เรี ยนก อนเรี ย นและหลัง เรี ย นด วยการพัฒ นา
บทเรี ยนออนไลนบ นแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP เรื่ อง วิทยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนหลัง จากเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม
Racha1-Online ด ว ยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP เรื่ อ ง วิ ท ยาการคํ า นวณ 3 รายวิ ช า ว33285
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน ตามวิธีสอนแบบ MIAP วิชา วิทยาการคํานวณ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดตามเกณฑ 80/80
1.3.2 ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นของผูเ รียนหลัง เรียนดว ยบทเรีย นออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ
3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังจากเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการคํานวณ 3 รายวิ ชา ว33285 วิ ทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในระดับมาก
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน บ นแพลตฟอร ม Racha1-Online ด ว ย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการคํานวณ 3 รายวิ ชา ว33285 วิ ทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.4.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 โรงเรียนบางปะอิน
“ราชานุเคราะห ๑” โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช หองเรียนเปน
หนวยสุม จํานวน 1 หองเรียน
1.4.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1.4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6
1.4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึง
พอใจของผูเรียน
1.4.4 เนื้อหา
1.4.4.1 เนื้ อ หาที่ นํ า มาพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน บ นแพลตฟอร ม Racha1-Online ด ว ย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการคํานวณ 3 รายวิ ชา ว33285 วิ ทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดสรุปจาก คําอธิบายแลวนํามาสรุปเปนขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนที่จะ
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ทดลองไดหัวขอเรื่องที่จะนํามาราง เปนแผนการเรียนเพื่อสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1Online คือ วิทยาการคํานวณ 3
1.4.5 สถิติที่ใชในการวิจัย
1.4.5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาอํานาจจําแนก
คาความเชื่อมั่น, คาความยากงาย และคาดัชนีความสอดคลอง
1.4.5.2 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent
Samples
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
1.5.1 บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง
วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หมายถึง
สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถ เรียนรูไดดวยตนเอง จากแพลตฟอรม Racha1-Online รายวิชา ว33285
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.5.2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น หมายถึ ง การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นออนไลน บ น
แพลตฟอร ม Racha1-Online ด ว ยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP เรื่ อ ง วิท ยาการคํ า นวณ 3 รายวิ ช า
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง โดยผาน
เกณฑมาตรฐาน 80/80 โดย 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียน 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนที่ไ ดจากการ ทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
1.5.3 ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น หมายถึ ง ความรู ความจํา และความเขา ใจในบทเรี ยนออนไลน บ น
แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว
33285 วิ ท ยาการคํ า นวณ 3 ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ซึ่ ง วั ด ได จ ากคะแนนที่ ไ ด จ ากการทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น และหา คุณภาพแลว
1.5.4 ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นหลั ง จากเรี ย นด ว ยบทเรี ย นออนไลน บ น
แพลตฟอร ม Racha1-Online ด ว ยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP เรื่ อ ง วิท ยาการคํ า นวณ 3 รายวิ ช า
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.5.5 การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 หมายถึง กระบวนการเรียนรูในวิชาวิทยาการคํานวณ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจัดการเรียนรู
ตามวิธีสอนแบบ MIAP ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจปญหา (Motivation) การเรียนรูจะเกิดขึ้นได
2) ขั้น ศึกษาขอมูล (Information) 3)ขั้น พยายามหรือขั้นของ การนํามาใช (Application) 4) ขั้น สําเร็จผล
(Progress)
1.5.6 แบบทดสอบ หมายถึง แบบวัดผลทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกเปน เครื่องมือที่ใช
ประเมินผลกอนเรียนและหลังการเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน
1.5.7 นักเรียน หมายถึง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”
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1.6 วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนเชิงทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองโดยใชรูปแบบแผนการ ทดลองแบบ
กลุมเดียวสอบกอน-สอบหลัง (One – Group Pretest - Posttest Design) ดังตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design
กลุมตัวอยาง
สอบกอนเรียน
การทดสอบ
E
T1
X

สอบหลังเรียน
T2

สําหรับสัญลักษณที่ใช มีดังตอไปนี้
E หมายถึง กลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน
T1 หมายถึง การทดสอบกอนที่จะดําเนินการทดลอง
X หมายถึง วิธีการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังจากดําเนินการทดลอง
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 ไดบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง
วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สนับสนุน
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.7.2 ชวยใหผูเรียนไดรับรูปแบบการเรียนแบบใหม ๆ ที่สามารถเรียนและศึกษาไดดวย ตนเองไมจํากัด
สถานที่และเวลา
1.7.3 เปนแนวทางในการพัฒ นาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP ในรายวิชาอื่นตอไป
1.7.4 เปนแหลงความรูทางวิชาการใหแกครู-อาจารย นักเรียน และผูที่สนใจทั่วไปไดศึกษา หาความรู
ดวยตนเอง
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บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน บ นแพลตฟอร ม Racha1-Online
ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่ อง วิท ยาการคํา นวณ 3 รายวิ ชา ว33285 วิ ทยาการคํ านวณ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการทําวิจัย สรุปไดหัวขอ
ไดดังตอไปดังนี้
2.1 หลักสูตรวิชา วิชาวิทยาการคํานวณ 3 รหัสวิชา ว33285
2.2 บทเรียนออนไลน
2.3 วิธีสอนแบบ MIAP
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพ
2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
2.7 วิจัยที่เกี่ยวของ
2.8 สรุป
2.1 หลักสูตรวิชาวิทยาการคํานวณ 3 รหัสวิชา ว 33285
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได กํ า หนดหลั ก สู ต รอยู ใ นกลุ ม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดลักษณะรายวิชาของหลักสูตรไวดังนี้
2.1.1 วิชาวิทยาการคํานวณ 3 รหัสวิชา 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. สามารถบอกนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได
3. สามารถบอกเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพ บทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมได
2.1.3 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดหลักของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย
และเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการแชรขอมูลอยางมีจริยธรรม เรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโนมในอนาคต เชน หุนยนต เทคโนโลยีคลาวด และเทคโนโลยีบล็อกเชน ศึกษาเกี่ยวกับ
อาชีพที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนิน ชีวิต อาชีพ
สังคม และวัฒนธรรม
โดยใชเครื่องมือในการนําเสนอและแบงปนขอมูล การเขียนบล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟก
กําหนดสิทธิในการเผยแพรขอมูลดวย Creative Commons วิเคราะหผลกระทบจากการเผยแพรขอมูลการใช
หลักจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนในการนําเสนอหรือเผยแพรขอมูลโดยคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา
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เพื่อใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวันใชความรู
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพแสดงความชื่นชม
ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน เขาใจผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบของการพัฒ นาทาง
วิทยาศาสตรตอสิ่งแวดลอมและตอบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตาม
ความสนใจ
2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.2.1 ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.2.1.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีนักวิชาการใหความหมายของ CAI ไวหลายทานดังนี้
สุวิทย ไวยกุล (2548 : 5) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปน สื่อที่ใชใน
แวดวงทางการศึกษา โดยใชคอมพิวเตอร เปนสื่อกลาง ในการจัดการเรียนรู มีการนําเสนอ เนื้อหา หรือ
เรื่องราวตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดใชศึกษาเรียนรูผานกระบวนการที่ออกแบบขึ้นอยาง เหมาะสม เชน การมี
ปฏิสัมพันธกับบทเรียน การใหผลปอนกลับ หรือ การจูงใจในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง เปนสื่อลักษณะตัวตอตัว ผูเรียน
เกิดการเรียนรู และใชเวลาเพียง 2 ใน 3 จากการเรียนรูที่เรียนดวยวิธี สอนแบบปกติ
คิดานันท มลิทอง (2539 : 94) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการ
ใช ค อมพิ ว เตอรเ ป น อุป กรณก ารเรี ย น(แต มิไ ด เป น ครูผู ส อน) โดยการสร างโปรแกรมบทเรี ย น หรื อจะใช
โปรแกรมสําเร็จรูปการศึกษาก็ได เพื่อการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การ ฝกหัด สถานการณ
จําลอง เกม การคนพบ และการแกปญหา โดยใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวย ตนเอง เปนการที่ผูเรียนสามารถ
มีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง โดยที่ผูเรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งเรา และมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนอง
ของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับเพื่อ การเสริมแรง แลวใหผูเรียนเลือกเรียนสิ่งเราลําดับตอไปจนจบบทเรียน
วุฒิ ชั ย ประสารสอย (2543 : 10) ได ใ หค วามหมายไว วา คอมพิว เตอร ชว ย สอน
โดยทั่วไปมักจะเรียกวา บทเรียน ซีเอไอ Computer - Assisted Instuction : CornputerAided Instruction
CAI เปน การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ ชวยถายโยงเนื้อหาความรูไ ปสู
ผูเรียนจากการศึกษา ความหมายของ คอมพิวเตอรชวยสอน ที่นักวิชาการกลาวไว
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 ดังนี้
วุ ฒิ ชั ย ประสารสอย (2543 : 10) อธิ บ ายองค ป ระกอบ โครงสร า งของบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้
ก) การเรียนโดยใชคอมพิวเตอร เปนการใชคอมพิวเตอรสรางปฏิสัมพันธ ใหผูเรียน
ติดตามหรือคนควาหาความรูในบทเรียน และสงเสริมใหเรียนรูและประสบผลสําเร็จดวย วิธีการของตนเอง โดย
ยึดหลักที่สําคัญคือบทเรียนจะตองมีความจําและความสะดวกที่จะใชความ สวยงาม ดูดี และเปดโอกาสให
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ผูเรียนไดรับรู ถูกตอง แมน ยํา รวดเร็ว และครบครันการเรียนโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ใช
เทคนิคที่แตกตางไปจากการเรียนแบบอื่นๆ เนื่องจากการที่จะ นําไปใช ชวยครูสอน หรือการใช สอนแทนครู
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคไ ดในระดับใด ขึ้นอยูกับธรรมชาติหรือโครงสรางของเนื้อหา เทคนิควิธีการ
นําเสนอบทเรียน และกลยุทธถายโยง ความรู ตลอดจนแบบแผนของการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อรับประกันไดวาสามารถ ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นชวยสอนแทนครูได
ข) การออกแบบบทเรียนกอนการเรียนการสอน ปจจุบันนี้อัตราสวนความ รับผิดชอบ
ของผูสอนตอผูเรียนมีมากขึ้น ดังนั้นการสอนตองเนนการประยุกตเอเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษามาใหใชมากขึ้น
โดยผูสอนจะออกแบบการสอนและประยุกตใชเทคโนโลยีพัฒ นาสื่อตาม วัตถุประสงคของเนื้อหาวิชาการ
ออกแบบบทเรียนจําเปนตองเริ่มตนจากการวิเคราะหและออกแบบ การสอนทั้ง ในดานปริมาณเนื้อหา วิธี
ประมวลความรู แผนการผลิตสื่อ และการตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อใหไดสื่อ ที่นําไปใชกระตุนกระบวนการ
ใสใจและกระบวนการรูจัก สภาพแวดลอมรอบตัวของผูเรียน
ค) ผูเรียนโตตอบกับบทเรียนผานคอมพิวเตอร ไดแก การใหผูเรียน มีปฏิสัมพันธกับ
คอมพิวเตอร หรือการโตตอบระหวางผูเรียนกับโปรแกรมบทเรียนอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งบทเรียน ดังนั้น
ผูออกแบบโปรแกรมจึงตองเขาใจวิธีสรางปฏิสัมพันธและควรเตรียมความ พรอมใหผูเรียนสามารถใช
คอมพิวเตอรได นอกจากนี้ยังจําเปนตองเขาใจวิธีเสริมสรางความรูสึกใน ทางบวกแกผูเรียนตอการไดตอบกับ
คอมพิวเตอร ใชหลักการออกแบบจอภาพและโครงสราง บทเรียน เพื่อสรางการนําเสนอที่สงเสริม ใหผูเรียนมี
สิทธิ์ที่จะคิดและตัดสินใจโดยไมรูสึกวาตนเอง ถูกลิดรอนอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
ง) หลักความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก ความแตกตางในดานความนึก คิด อารมณ
และความรูสึกภายในของบุคคลที่แตกตางกันไป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี จะตองมีลักษณะยืดหยุน
มากพอที่ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง รวมทั้งเปด โอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบ
การเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได
สุวิทย ไวยกุล (2548 : 81-83) องคประกอบ/โครงสรางของบทเรียน คอมพิวเตอร
ชวยสอนไววาการออกแบบพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีลักษณะคลายกับ บทเรียนโปรแกรม หรือ
โปรแกรมการเรียนการสอนอื่นๆซึ่งมีการพัฒนาเอารูปแบบที่เปนเอกสาร หรือคําบรรยายมาแสดงผลดวย
คอมพิวเตอร มีลักษณะสําคัญ 9 ประการคือ
ก) เนื้อหาวิชาแบงออกเปนกรอบยอย กรอบ (Frame) แตละกรอบบรรจุ ขอความที่
ตองการใหผูเรียนไดเรียนเปนขอความที่กะทัดรัด แตสื่อความหมายไดสมบูรณและมี ประสิทธิภาพ ไมควรมี
ตัวอักษรมากเกินไป ควรมีบันทึกเสียงคําบรรยายไว จะเพิ่มความสนใจไดมาก
ข) แตละกรอบจะตองกําหนดการตอบสนองจากผูเรียน ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง
อาจจะเปนแบบตอบคําถามหรือเติมคําอื่นๆกอนที่จะศึกษาในกรอบตอๆ ไป เพื่อ ประเมินผลวาผูเ รียนผาน
จุดประสงคตามที่ตั้งไวในกรอบหรือไม
ค) บทเรียนในแตละบทควรกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน ผู สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได และทราบวาความตองการของบทเรียนดียอะไร ผูเรียนตอง ใหความสําคัญกับ
เรื่องใดบาง วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมควรกระชับไมกวางหรือแคบจนเกินไปไม คาดหวังไวสูงหรือต่ําเกินไป
ง) ควรมีการใหปอนผลกลับ หลังจากไดทําแบบฝกหัด หรือตอบคําถามใดๆ ควรมีการให
ปอนผลกลับทันที่เปนการเสริมแรงที่สําคัญมาก เปนจุดเดนของคอมพิวเตอรชวยสอนถาผูเรียนตอบถูก แสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคออกมาควรใหคําชมเชยหรือเสริมแรง ถาตอบผิด ควรใหกําลังใจ และอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
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จ) การจัดเรียงกรอบตางๆควรเรียงจากงายไปยาก หรือจากของเกาไปสู ของใหม โดย
ยึดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลัก ปรับการเรียนรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเปนการ กระตุนใหผูเรียนเกิดการ
อยากเรียนรู และรูสึกสนุกในการใชบทเรียน
ฉ) บทเรียนควรมีการทดสอบและปรับปรุงอยูเสมอ สามารถยืดหยุนได เหมาะสมกับ
ผูเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีความแตกตางกัน และบางครั้งเนื้อหาอาจ ไมเหมาะสมกับชวงเวลา
สถานที่ เพศ วัย ประสบการณของผูเรียนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู เสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งาซากน
ซ
าเบื่อ
แตละกรอบควรมีรูปแบบที่นาสนใจแตกตางกันออกไป
ช) ขอความในบทเรียนตองเปนคําสอนที่สมบูรณ ขอความเนื้อหาสามารถ
ซ) บทเรียนตองไมผูกพันกับเวลา การเรียน จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับ ความสามารถ ความ
พรอมของแตละบุคคล บทเรียนตองไมกําหนดเวลา เพราะเปนการบังคับผูเรียน มากเกินไป ควรใหผูเรียนไดมี
อิสระในการเรียนตามความสามารถและความพรอมของผูเรียน
ฌ) การใชบทเรียน ไมจําเปนตองอยูในความดูแลของผูสอน ควรใหผูเรียนมี อิสระใน
การเรียน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่และศึกษารายบุคคล แตควรเปด โอกาสใหผูเรียนได
ติดตยเพื่อสอบถามหรือขอคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อตอมเขาใจยิ่งขึ้น
จากการศึกษา องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่นักวิชาการ 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 ลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีนักวิชาการไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดี
ของคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2537 : 123-124) ได ก ล า วถึ ง ลั ก ษณะที่ ดี ข องบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร ช วยสอนไว วา คอมพิ ว เตอร ช วยสอนมีคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตัว ที่เ ด นๆหลายประการ การ ใช
คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีดังนี้
ก) ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ กาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูของตน ผูเรียน ที่มีอัตรา
การเรียนรูเร็วก็ไ มตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนาย รําคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูชาก็ไ มประสบ
ปญหาตามบทเรียนไมทัน ไมวิตกตอความรูสึกของคนอื่นๆจึงมีความสบายใจในการเรียน
ข) ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามตองการ ไมจําเปนที่จะตอง กําหนดเวลาตายตัว
ค) ในบทเรียนที่สรางขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือกบทเรียน ที่มีความ
เหมาะสมกับความตองการหรือสอดคลองกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอรจะ จดจําคําตอบของ
ผูเรียนใหคะแนนคําตอบ แลวจัดใหไดเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนคนนั้น
ง) ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) ทันที่เปนการยาความเขาใจ และการ
เรียนรู
จ) สามารถใชเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจไดหลายๆ เทคนิคอยางมี ประสิทธิภาพ ไมวาจะ
ใชเทคนิค เดียวหรือ หลายเทคนิครว มกัน เชน การแสดงดวยเสน กราฟ (Graphics) คนตรี การใช สี การใช
ภาพเคลื่อนไหวการใชเสียงและการพูดตอบไดกับผูเรียน เปนตน
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ฉ) สามารถกระทํากิจกรรมที่ซับซอน จําลองสถานการณ ทําใหผูเรียนไดฝก ทดลองกับ
ขอมูลหลายชนิด หลายแบบ แกปญ หาที่ซับซอนได คํานวณไดอยางแมนยํา จึงชวยให เกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวางและลุมลึก
ช) เหมาะสําหรับการสอนทักษะที่เปนงานเสี่ยงอันตรายในระยะตนๆของการ ฝกทักษะ
นั้นเชน การควบคุมจราจร การขับเครื่องบิน เปนตน
ซ) เหมาะสมที่สุดสําหรับการเรียนรูที่ตองการสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตจริง เชน สภาวะไร
น้ําหนักความเมื่อย เหตุการณในประวัติศาสตร ซึ่งสามารถใชการจํารองสถานการณ
ฌ) คอมพิวเตอรเสนอบทเรียน โดยปราศจากอารมณ ไมมีความเหน็ดเหนื่อย ไมแสดง
อาการเบื่อหนาย
สําลี รักสุธี (2553 : 149) ไดกลาวถึงลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนไว
วาคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เดน ๆ หลายประการการใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีดังนี้
ก) ตอบสนองการเรียนรูสวนบุคคลได ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูตามระดับ ความสามารถ
และอัตราความเร็วตามตองการ
ข) สามารถจูง ใจในการเรียนโดยการใช สี, เสีย ง, ภาพ และการออกแบบโปรแกรมที่
นาสนใจ
ค) สามารถโตตอบหรือใหผลปอนกลับทันที ง) มีความเปนอิสระ และเปนสวนตัวในการ
เรียนรู
จ) ชวยกระตุนและเราความสนใจ
ฉ) เปนการประหยัดและไมอันตรายหากมีขอผิดพลาด
ช) สามารถเก็บขอมูลการใชบทเรียน และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนไดอยางเปน ระบบ
และรวดเร็ว
สุวิทย ไวยกุล (2548 : 8-10) ไดกลาวถึง ลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไววา การนําเสนอเนื้อหาแตละตอน โดยการตั้งคําถาม เพื่อเปนการทบทวน หรือ ตรวจสอบความเขาใจใน
เนื้อหาใหมที่นําเสนอแกผูเรียน มีการตอบสนองการตอบคําถาม โดยใช เสียงคําบรรยาย หรือภาพกราฟก เพื่อ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรู ซึ่งจะทําใหไดบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพผูเรียนสามารถนําไปใชใน
การเรียนได มีอยูดวยกัน 4 ประการ ดังนี้
ก) ตองมีเนื้อหาสาระ (Information) คือ เนื้อหาสาระที่ไดรับการเรียบเรียง มาแลวเปน
อยางดี ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ผูสรางได กําหนดวัตถุประสงคไว
โดยการนําเสนอเนื้อหาที่เปนรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนลักษณะทางตรง หรือทางออมก็ได เชน การนําเสนอ
เนื้อหาในตอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร ซึ่งเปดโอกาส ใหผูใชไ ดรับเนื้อหาสาระ และทักษะตาง ๆ
อยางตรงไปตรงมาจาการอาน จํา ทําความเขาใจ และ ฝกฝน ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะนี้จะเปนแบบ
ทางตรง การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ ทางออม ไดแก การนําเสนอเนื้อหาในคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท
เกมและการจําลอง ซึ่งเนื้อหา สาระ หรือทักษะที่ผูเรียน ไดรับ จะถูกแฝงไวในรูปแบบของเกมตาง ๆ เพื่อให
ผูใชไดฝกทักษะ ทางการคิด การจํา การสํารวจสิ่งตาง ๆ รอบตัว เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูใหสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และจูงใจใหผูใชมีความตองการที่จะเรียนมากขึ้น
ข) ตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Individualized) คือ ลักษณะ สําคัญ
ของคอมพิวเตอร ชวยสอน ที่บุ คคลแตล ะบุค คลจะมีค วามแตกตางกันทางเรียนรู อั น เกิ ดจาก บุ คลิก ภาพ
สติปญ ญา ความสนใจ พื้นฐานความรูที่แตกตางออกไป คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่ง เปน การเรียนการสอน
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รายบุคคลประเภทหนึ่ง จึงตองไดรับการออกแบบ ในลักษณะที่ตอบสนองความ แตกตางระหวางบุคคลให
ไดมากที่สุด กลาวคือ คอมพิวเตอรชวยสอน จะตองมีความยืดหยุนมาก พอที่ผูเรียนจะมีอิสระในการตอบคุม
การเรียนของตน รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะกับ ตนเอง ซึ่งมีอยูหลายลักษณะที่สําคัญ ไดแก
การครอบคลุมเนื้อหา คือ การเลือกที่จะเรียนสวนใด ขามสวนใด ออกจากบทเรียนเมือ่ ใด หรือการยอนกลับมา
ในสวนที่ยังไมไดศึกษาหรือศึกษายังไม ครบ เชน การมีเมนูรายการที่แยกเนื้อหาตามหัวขออยางชัดเจน หรือ
การใชปุมควบคุมตาง ๆ ในการ เขาไปศึกษาในแตละบท การควบคุมลําดับการเรียน คือ การเลือกที่จะเรียน
สวนใด กอนหลัง หรือสรางสําคับการเรียนดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนสามารถที่จะกดเลือกขอมูลที่ตองการเรียนตาม
ความสนใจ ตามความถนัด หรือตามความรูพื้นฐานของตนเองที่มีอยู การควบคุมการฝกปฏิบัติ คือ การทําแบบ
ทดสอยตามความตองการที่จะฝกปฏิบัติ หรือทําแบบทดสอบนั้นหรือไม หากทําจะทํามากนัยย เพียงใด เชน
การมีปุมควบคุมตาง ๆ จัดเตรียมไวทุกหนาที่จําเปน ดังเชน มีปุมเลิกทํา มีปุมกลับไป หนาเดิม เปนตน
ค) ต องมี การโตต อบระหว างผู ใชกั บบทเรีย นได (Interactive) คือ การมี ปฏิสั มพัน ธ
ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่อง การใหผูเรียนเพียงกดเปลี่ยน หนาจอไปเรื่อย ๆ ทีละ
หนา ไมถือวาเปนปฏิสัมพันธการกดปุม การเลื่อนเมาสชี้ที่รูปภาพ การปอน ขอความจากคียบอรดเพื่อตอบ
คําถาม ซึ่ง การเรียนที่ดีตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหไ ดมาก
ที่สุ ด และมี ค วามหลากหลายตอ เนื่ องตลอดทั้ ง บทเรี ย น บทเรี ย นที่ ดี จ ะต อ งมี ป ฏิ สัม พั น ธ ที่ มี ความหมาย
(Meaningful) และมีกิจกรรมการเรียน (Activity) ซึ่ง เกิดจากการสรางความคิดและวิเคราะหการสรางสรรค
มาเปนอยางดี จึงจะทําใหบทเรียนมีคุณภาพที่ สมบูรณ
ง) ตองใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) คือ การเสริมแรง อยางหนึ่ง
ตามแนวคิดของสกินเนอรที่ไดกลาวไววา การที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการ ทดสอบ หรือการประเมิน
ความเขาใจของผูเรียนตามเนื้อหา หรือทักษะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่ กําหนดไว ซึ่งการใหผลปอนกลับแก
ผูเรียน เปนวิธีที่อนุญาตใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียน ของตนได จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
ไดเปนอยางดีถียเปนขอไดเปรียบของคอมพิวเตอร ชวยสอน เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่น ลักษณะของ
การปอนผลกลับ เปนสิ่งที่ทําให คอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางจากมัลติมีเดียซีดีรอม ซึ่งสวนใหญเปนเพียงการ
รวบรวม และ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งตาง ๆ ไวเทานั้น ไมไดมีการประเมินความขาวของผูใชแต
อยาง ใด ไมวาจะอยูในรูปแบบทดสอบ แบบฝกหัดหรือการตรวจสอบความเขาใจในรูปแบบใครูปแบบ หนึ่ง ซึ่ง
ทําใหมัลติมีเดียซีดีรอม ถูกจัดวาเปนสื่อสําหรับการนําเสนอ ไมใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน ลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีการใชคอมพิวเตอรเปน สื่อกลางในการ เรียนรู มีการออกแบบเนื้อหา
บทเรียนละใชก ระบวนการ หรือ วิธีก ารนําเสนอเนื้ อหารูป แบบตา ง ๆ โดยใชสื่ อผสม หรื อมัล ติมี เดีย ชว ย
สรางสรรคบทเรียน
จากการศึกษา คุณลักษณะที่ดีของคอมพิวเตอรชวยสอน ที่นักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึง
สรุปวา คุณลักษณะที่ดีของคอมพิวเตอรชวยสอน ตองประกอบไปดวย เนื้อหาสาระที่ดี สามารถตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลได มีการโตตอบระหวางผูใชกับบทเรียนไดและ สามารถใหผลปอนกลับโดยทันที
เพื่อใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูของตนเองไดทันที
2.2.1.4 วิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีนักวิชาการที่กลาวถึงวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้
ฉลอง ทับศรี (2533; 27) ไดกลาวถึง หลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว
วาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ
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ก) เนื้อหา (Content) การนําเนื้อหามาใชนั้นตองเปนเนื้อหาที่เหมาะสม สําหรับการ
นําเสนอดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เมื่อเลือกเนื้อหาไดก็จะตองแยกเนื้อหานั้นใหเปน สวนๆ จัดเรียงเนื้อหาที่
จําเปนตอการเรียนของผูเรียน ในสวนของเนื้อหานั้นตองมีผูเชี่ยวชาญดาน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
จะตองประสานงานกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการสอน
ข) การออกแบบการสอน (Instruction Design) เปนกระบวนการที่จะ ถายทอดเนื้อหา
ผานทางจอภาพสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามที่เราตองการ ใช องคประกอบที่จําเปนตอการ
เรียนของผูเรียน เชน จิตวิทยาการสอน ทฤษฎีและหลักการสอน จิตวิทยาการเรียนรู มาประกอบในการ
ออกแบบการสอน นอกจากนี้ผูออกแบบการสอนตองศึกษา ธรรมชาติของเนือ้ หา ธรรมชาติของผูเรียนวาเปน
ใคร มีคานิยม ทัศนคติความเชื่ออยางไร ชอบ วิธีการเรียนลักษณะไหน อะไรคือแรงจูงใจใหเรียน มีระดับ
สติปญญาเพียงใด รวมทั้งลักษณะการ ปฏิสัมพันธระหวางคนกับคอมพิวเตอรองคประกอบเหลานี้จะตองนํามา
พิจารณาในการออกแบบ บทเรียน แนวความคิดสําหรับการออกแบบการสอน ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ศึกษาความ สามรถกอนเรียนของผูเรียน (Need Assessment) พิจารณากําหนดลักษณะพฤติกรรมการ
เรียนที่ การลําดับขั้นตอนการสอน (Sequencing Of Instruction) เลือกลักษณะการนําเสนอเนื้อหา
(Selecting Thelivery System) ออกแบบบทเรียน (Lesson Design) ออกแบบ จัดระบบการนําเสนอ ขอมูล
ทางจอภาพ (Screen design)
ค) การเขียนโปรแกรม (Programming) เมื่อไดออกแบบการสอนแลว ก็ทํา การเขียน
โปรแกรมตามเนื้อหา และลักษณะการสอนที่ตองการ อาจใชวิธีการเขียน ภาษาคอมพิวเตอร หรือสามารถใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนก็ได
ทักษิณา สวนานนท (2530 : 221) ไดกลาวถึงวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร ชวย
สอนไววา การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะตองไดรับความรวมมือจากนัก คอมพิวเตอร นักศึกษา
และผูเชี่ยวชาญของสาขา โดยการกําหนดขอบเขตเนื้อหาดังตอไปนี้
เปาหมายของ

วัตถุประสงค
เนื้อหา
ประเมินผล

วิเคราะหเนื้อหา

สอบ
สอน

ออกบทเรียน

ภาพที่ 2-1 แสดงกําหนดขอบเขตเนื้อหาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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เมื่อผูเชี่ยวชาญสาขากําหนดขอบเขตของเนื้อหาใหแลว นักการศึกษาก็จะชวยแบงเนื้อหา ออกเปน
สวน ๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบของบทเรียนโปรแกรม กลาวคือ แบงออกเปนรอบ ๆ กําหนดใหมีการเสนอกรอบ
ที่ละกรอบ ตามดวยแบบฝกหัดและแบบทดสอบ มีการอธิบายคําตอบที่ผิดและวิเคราะหคําตอบที่ผิดนั้น เพื่อดู
วาทําไมถึงผิด
ไพโรจน ศรณ ธนากุล (2528 : 77) ไดกลาวถึง หลักการสรางบทเรียน คอมพิวเตอร
ชวยสอน ไวดัง รายละเอียดขั้น ตอนตาง ๆ ตามแผนภูมิสามารถอธิบายไดดัง นี้ ศึกษา หลักสูตรและผูเรียน
เปาหมาย เพื่อทราบถึงรายละเอียดวิชาที่กําหนดตามหลักสูตรวาเนื้อหาทั้งหมด เปนอยางไร ระดับความเขาใจ
ควรใชเวลาสอนปกติเทาไร ผูเรียนมีพื้นฐานความรูขนาดใด ความ พรอมทางดานอื่นของผูเรียนมีอะไรบาง เปน
ตน นอกจากนี้ยังเปนการศึกษาการประสบการณสอน วิชาที่กําหนดของตนเองและของผูสอนอื่น ๆ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบในการจัดแผนตอไป การ กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ของวิชาที่กําหนด เปนสิ่งสําคัญ
และตองจัดเขียนขึ้นเอง ทั้งนี้ ตามหลักสูตร สวนมากจะไมไดกําหนดไว หรืออาจมีเฉพาะวัตถุประสงคทั่วไป
การเขียน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมนี้ จะตองเขียนใหถี่ถวนทุก ๆ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการหรือ ที่
จะไดจากการเรียนวิชานี้ เรียบเรียงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และคําถามนํารอง วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม
ที่กําหนดขึ้นทั้งนี้ แตละวัตถุประสงคจะมีความตอเนื่องและเสริมซึ่งกันและกัน การ จัดเรียงวัตถุประสงคเหลานี้
อยูในระบบที่ดี และกําหนดหลักฐานไวใหเหมาะสมจะเปนการนํารอง ในการสรางบทเรียนไดสมบูรณยิ่งขึ้น
วิเคราะหเนื้อหาจัดเปนแผนภูมิเครือขายงาน โดยอาศัย วัตถุประสงคเชิง พฤติกรรมและคําถามนํารองที่ไ ด
จัดทําไว นํามาประกอบการวิเคราะหเรียบเรียงเนื้อหาวิชาใหอยูในระบบความสัมพันธตอเนื่องกัน และเสริมซึ่ง
กันและกัน โดยจัดเขียนหัวเรื่อง เหลานั้นในรูปแผนภูมิขายงานที่สมบูรณ แสดงลําดับกอนหลังของหัวเรื่องตาง
ๆ พรอ มทั้ ง ลํ า ดับ ตรรกะเนื้ อ หาที่ สมบู ร ณด ว ย จั ด ซอยเนื้อ หาเป น หน ว ยย อ ย ๆ เนื่ อ งจากการสอนทาง
ไมโครคอมพิวเตอร จะเปนการสอนที่ปราศจากครูอาจารย การสอนเนื้อหาครั้งละมาก ๆ อาจมี ปญหาทางการ
เรียนได ดังนั้นจําเปนตองแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยสมบูรณในแตละหนวยยอย พอสมควร และผูเรียนสาม
รถจะติดตามเนื้อหาตอไปไดโดยไมสับสนหรือขาดตอน การสราง ขอความในแตละกรอบ ตามเนื้อหาที่กําหนด
ขอความเหลานี้จะตองกะทัดรัดเปน ประโยคงายตอ ความเขาใจของผูเรียน ขอความในกรอบตาง ๆ ตอง
สอดคลองกับหนาที่ของแตละกรยบดวย โดยทั่วไปในแตละหนวยยอยเนื้อหา จะประกอบดวยขอความตาง ๆ
4 ชนิด คือ กรอบหลัก (Set Frame) เปนกรอบที่จะใหขอมูลในเรื่องตาง ๆ โดยที่ผูเรียนไมเคยรูมากอน กรอบ
ฝ ก หั ด (Practice Frame) เป น กรอบที่ จ ะให ผู เ รี ย นได ฝ ก หั ด ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากกรอบหลั ก กรอบส ง ท า ย
(Termnitul Frame) เปนกรอบทดสอบ โดยผูเรียนจะนําความรูจากกรอบหลักมาทดสอบ กรอบรองสุดทาย
(SubTerminal Frane) เปนกรอบเขียนตอจากกรอบรองสุดทาย แตเปนขอมูลที่จะแกไขความเขาใจผิด หรือ
ตอบผิดจากกรอบสงทาย เปนกรอบที่เสริมความเขาใจในกรอบสงทายใหเขาใจถูกยิ่งขึ้น แต อาจเปนกรอบที่
ขา มไปไดเ ข ารหัส ตามโปรแกรมที่กํ าหนด การเขา รหัส นี้ หมายความว า โครงสรา ง โปรแกรมที่ สร างขึ้ น
จําเปนตองแปลงขอมูลเปนรหัส เชน Generative หรือแบบ Artificial Intelligence ก็จัดทําตามที่กําหนดแต
ถาโปรแกรม ออเธอรริ่งแบบ Frane (Authoring System) ซึ่ง เปนโปรแกรมสรางบทเรียนไดงาย ๆ การปอน
บทเรียน โดยไมตองเขารหัสก็สามารถทําการแกไข ไดงายขึ้น ขั้นตอนนี้ก็เปนทั้งการเตรียมตัวปอนบทเรียนเขา
เครื่องคอมพิวเตอร ปอนบทเรียนเขา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ในการปอนบทเรียนเขาไปนี้ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดโปรแกรมนั้น ๆ โดยไมตองกังวลวาจะไมเปนไปตามที่คนคิด เพราะการจําลําดับการแสดงบทเรียน
จะถู ก ควบคุ ม โดยโปรแกรมในส ว นอื่ น ๆ ต อ ไป ทํ า การศรวจสอบความเรี ย บร อ ยของบทเรี ย นจาก
ไมโครคอมพิวเตอร เมื่อปอนบทเรียนเขาไปหมดแลว ทศลองเรียกบทเรียนตามลําดับที่ผูเรียน จะตองปฏิบัติ
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ตรวจเช็คความเรียบรอย แกไขปรับปรุงถาจําเปน ทดสอบบทเรียนเปาหมายกลาวคือ การสรางบทเรียนทาง
ไมโครคอมพิวเตอรเทาที่กระทํามาจนถึงขั้นตอนนี้ตามหลักทฤษฎี และความ คาดหวังของผูสรางเทานั้น เมื่อ
สรางเสร็จจําเปนตองทําการทดสอบเพื่อดูผลวา ไดตามที่คาดหมาย ไวหรือไม หากตยงแกไขก็ควรแกไขกอน
นําไปใช เมื่อผานการทดสอบแลว จึงนําไปใชกับผูเรียน เปาหมายตอไป การติดตามผลการเรียนรูของผูเรียน
เปาหมาย เปนปจจัยที่จําเปนมาก เมื่อการเรียน โดยบทเรียนทางไมโครคอมพิวเตอร ใหผลการเรียนจาก
กลุมเปาหมายตาง ๆ เปนไปตามที่คาดหวัง ไวอยางไร มีจุดออน ขอบกพรองหรือประเด็นที่ควรแกไขอยางไร
ควรติดตามขอมูลในการพัฒนา บทเรียนทางไมโครคอมพิวเตอร สําหรับวิชาอื่น ๆ ตอไปดวย
ธีระชัย ปรณ โชติ (2539 : 27-37) ไดกลาวถึง หลักการสรางบทเรียน คอมพิวเตอร
ชวยสอน ไวดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบตาง ๆ จนเขาใจแจมแจงทั้ง ศึกษาจาก
ตําราและสอบถามจากผูรู
ขึ้นที่ 2 กําหนดและเลือกวิชาที่จะเขียน และระดับชั้นที่จะใชบทเรียนสําเร็จรูป
ขั้นที่ 3 เลือกหนวยการเรียนวาจะเขียนในเรื่องใด
ขั้ น ที่ 4 กํ า หนดหั ว ข อ ต า ง ๆ ที่ จ ะเขี ย นโดยศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รประมวลการสอน
โครงการสอน คูมือครู และหนังสือวาหลักสูตรกําหนดใหนักเรียนเรียนอะไรบางแลวเลียกหัวขอ เรื่องที่จะเขียน
เลือกหัวเรื่อง
ขั้นที่ 5 ศึกษาลักษณะของผูเรียน ไดแก อายุ ระดับชั้น พื้นฐานความรูเดิมและ ทักษะที่
นักเรียนเคยไดรับการฝกฝนมากอน ทั้งนี้เพราะบทเรียนสําเร็จรูปมีหลักการสนองความ แตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียนในดานตาง ๆ
ขั้นที่ 6 ตั้งจุดมุง หมายสําหรับบทเรียนสําเร็จรูปที่จะเขียนโดยจะตองตั้ง จุดมุง หมาย
ทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งเปนจุดมุงหมายเฉพาะ อันจะเปนแนวทางในการ เขียนกรอบตาง ๆ ใน
บทเรียนเปนอยางดี การเขียนวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ควรแยกเปน ขอ ๆ เพื่อใหวัตถุประสงค
เดน ชัดขึ้น และตองบรรยายดวยถอยคําที่ทําใหดี ความหมายไดชัดเจน รัดกุม สามารถมองเห็นภาพ การ
แสดงออกของผูเรียนได เชน เขียน บอก จําแนก เปรียบเทียบ ทดลอง เปนตน
ขั้น ที่ 7 วางโครงเรื่องที่จะเขียนเปนลําดับเรื่องราวกอนหลักจากงายไปหายาก ทั้ง นี้
เพราะบทเรียนสําเร็จรูปจะตองแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ ยอย ๆ และแตละตอนจะตอง ตอเนื่องสัมพันธกัน
ขั้นที่ 8 ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยแบงบทเรียน ออกเปน
ตอน ๆ หรือบท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเรียนรูเปนการแบงหมวดหมูเพื่อใหนักเรียน ไดเขาใจและจดจําได
งายแลวดําเนินการเขียนกรอบตาง ๆ ในบทเรียนตามหลักการเขียนบทเรียน สําเร็จรูป การเขียนกรอบใน
บทเรียนจะเริ่มตนดวยนกรอบใหความรูแลวติดตามดวยกรอบ แบบฝกหัดและกรอบทดสอบเปนตอน ๆ ไป
จํานวนกรอบจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับผูเรียน ถาบทเรียนสําหรับเด็กเกง จํานวนกรอบยาจนอยกวา
บทเรียนสําหรับเด็กออนก็ได
ขั้ น ที่ 9 ควรนํ า บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป ที่ เ ขี ย นแล ว ไปให เ พื่ อ นครู ที่ ส อนวิ ช านั้ น ๆ หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิใหขอติชมเพื่อนํามาแกไขปรับปรุงกรอบตาง ๆ ในบทเรียนใหดียิ่งขึ้น
ขั้นที่ 10 นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงจนเห็นวาเรียบรอยดีแลวมาพิมพโดยยัง ไมใส
คําตอบของคําถามตาง ๆ เพื่อที่จะทําบทเรียนนี้ไปทดลองใชกับนักเรียนในขั้นทดลองหนึ่งตอ หนึ่งหรือการ
ทดลองที่เรียกวา การทดลองขั้นหนึ่งคน
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ขั้ น ที่ 11 สร า งแบบทดสอบขึ้ น ชุ ด หนึ่ ง ตามจุ ด มุ ง หมายที่ ว างไว ใ ห ค รบถ ว นและ
ครอบคลุมทุกเรื่องตามบทเรียน บทเรียนตอนใดมีเนื้อหามากก็ออกมาก บทเรียนใดเนื้อหานอยก็ ออกนอย
สําหรับแบบทดสอบที่สรางขึ้นมานั้นจะตองนําไปวิเคราะหรายขอเพื่อหาความยากงายคา อํานาจจําแนก และ
ปรับปรุงแกไขใหมีความยากที่เหมาะสม คือ 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจ จําแนกที่เหมาะสม คือ 0.20
ขึ้นไป
ขั้นที่ 12 นําบทเรียนสําเร็จรูปที่เขียนเสร็จตามขอ 10 ไปทดสอบใชกับนักเรียน หนึ่ง
คนโดยเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนแลวจับเวลาไว เพื่อจะไดทราบวาแบบทดสอบดังกลาว นักเรียนสามารถ
ทําได เสร็ จภายในเวลาประมาณกี่น าที เมื่อนั กเรี ยนทํา แบบทดสอบเสร็จ แลว ก็ให นักเรียนเรีย นบทเรีย น
สําเร็จรูปที่สรางขึ้น โดยผูสอนจะตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจความมุงหมาย และวิธีเรียนเสียกอน นักเรียน
จะตองอานบทเรียนไปทีละคําถามเมื่อนักเรียนตอบแตละคําถาม ผูสอนจะเฉลยคําตอบใหถูกทันที ผูสอนจะ
อภิปรายกับนักเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขบทเรียน ในกรอบนั้นหรือคําถามใหดีขึ้นแลวนํามาปรับปรุงแกไข
ภายหลัง หลังจากที่เรียนบทเรียนเสร็จแลว ก็ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบ ทั้งสองครั้ง วานักเรียนมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้นหรือไม ผลการเปรียบเทียบควรแสดง
ใหนักเรียนเห็นวามี ความกาวหนาขึ้นหลังจากใชบทเรียน
ขั้นที่ 13 นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กที่เรียนอยูในระดับ ปาน
กลาง จํานวน 10 คน ซึ่งวิธีการเหมือนกับการทดลองขั้นหนึ่งคนตางกันก็แตบทเรียนจะมี คําตอบของคําถาม
ไวใหเสร็จเหมือนบทเรียนที่จะนําไปใชจริง ๆ นักเรียนจะตองเรียนตามบทเรียน ไปทีละกรอบ และตรวจ
คําตอบของตนเองกับเฉลยคําตอบที่ใหไวในบทเรียน ขอมูลที่ตองการใน ขึ้น 10 คน ไดแก 1. คะแนนเฉลี่ย
(ของนักเรียน 10 คน) ในการตอบคําถามในบทเรียนสําเร็จรูปคิดเปน รอย ละเกณฑมาตรฐาน คือ นักเรียน
ควรจะตอบคําถามในบทเรียนไดถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 90 2. คะแนนเฉลี่ย (ของนักเรียน 10 คน) ในการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละเกณฑ มาตรฐาน คือนักเรียนควรจะทําคะแนนในการทดสอบไดรอยละ
90.3 คะแนนเฉลี่ย (ของนักเรียน 10 คน) ในการทําแบบทดสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ
ขั้นที่ 14 การทดลองภาคสนาม โดยนําบทเรียนสําเร็จรูปที่ผานการทดลองใน ขั้นกลุม
เล็กและปรับปรุง แกไ ขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่จะทําการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ตองการทราบวา
บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หรือไม
ไชยยศ เรื อ งสุ ว รรณ (2521: 176 177 ) ได ก ล า วถึ ง หลั ก การสร า งบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ไวดังนี้
1. การตัดสินใจสรางบทเรียนสําเร็จรูป การสรางบทเรียนสําเร็จรูป จะตอง พิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน
1.1 ความเหมาะสมที่จะนํามาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูป
1.2 จะเขียนในรูปแบบใด
2. ลําดับขั้นการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
2.1 ศึกษาหลักสูตร ขั้นนี้เปนการวิเคราะหภารกิจ
2.2 กําหนดพฤติกรรมขั้นสุดทาย หรือจุดหมายปลายทาง ขั้นนี้เปนขั้นของ การตั้ง
จุดมุงหมายและเตรียมแบบทดสอบ
2.3 ลําดับเรื่องราวเนื้อหา
2.4 การเลือกสื่อ (Selection of Media)
2.5 การลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูป (Preparing Learning Materials)
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2.6 ปรับแตงบทเรียนสําเร็จรูปเมื่อสรางเสร็จแลว
2.7 ทดสอบบทเรียนสําเร็จรูป
2.8 วิเคราะหผลการสอบและปรับแตงบทเรียนสําเร็จรูปใหดีกอนนําไปใช
จากการศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่นักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึง สรุปวา วิธีการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การออกแบบโปรแกรมบทเรียน (Courseware Designing) คือ การ ออกแบบและพัฒนา
บทเรียนประกอบกิจกรรม มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (Course Analysis) ขั้ น ตอนนี้ นั บ ว า สํ า คั ญ ต อ การ ออกแบบบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยการวิเคราะหความตองการของหลักสูตรที่จะนํามา สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ในสว นของเนื้อ หาบทเรี ยนคอมพิว เตอร ชว ยสอนจะไดม าจาก หลั กสู ตร หรือ หนั ง สือ และเอกสาร
ประกอบในการสอนแตละวิชา หลังจากไดรายละเอียดของ เนื้อหาที่ตองการแลวใหทําดังนี้
1.1 เลือกเรื่องที่นํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
1.2 นําเรื่องที่เลือกมาแยกเปนหัวเรื่องยอย แลวจัดลําดับความตอเนื่องและ ความสัมพันธในหัวเรื่อง
ยอยของเนื้อหา
2. การเขียนวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Tutorial Objectives) เมื่อเลือกหัวขอ
เรื่องของบทเรียนและแบง หัวเรื่องยอยแลว จึง จะนําเอาหัวเรื่องยอยแต ละเรื่องมาเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม
3. การจัดกิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน (Activity and Process) ในขั้นนี้จะ ยึดตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมเปนหลัก โดยขยายรายละเอียดดังนี้
3.1 เมื่อวิเคราะหเนื้อหานํามาแยกยอยและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แลว ก็จะมากําหนด
เนื้อหาตามวัตถุประสงคเชิง พฤติกรรมที่คาดหวัง วาจะใหผูเรียนไดเรียนรู สําหรับการจัดกิจกรรมนั้นจะให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนตลอดบทเรียนตั้งแตตนจน จบบทเรียน โดยจะมีคําถามคั้นใหผูเรียนรวม
กิจกรรมระหวางการใหเนื้อหา
3.2 นํ า เอาหั ว ข อ ยอ ยที่ จ ะนํ า ไปสร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมาจั ด ลํ า ดับ เนื้ อ หา และ
พิจารณาใหมีความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละเฟรม ตอจากนั้นจึงเลือกสื่อที่จะใชใน บทเรียน ซึ่งสื่อที่ใชใน
บทเรียนจะเปน การนําเสนอสื่อแบบตัวหนัง สือและรูปภาพ ซึ่งรูปภาพที่ แสดงนั้นออกแบบใหมีทั้งภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ในหัวขั้นตอนการอธิบายที่ยุงยากซับซอนจะใช ภาพที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อใหเห็นภาพ ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
3.3 เมื่อกําหนดสื่อและเลือกสื่อในการนําเสนอแลว ตอมาก็จะเขียนผังงาน แสดงการเริ่มตนและ
สิ้นสุดของเนื้อหาในบทเรียน เพื่อแสดงความสัมพันธการเชื่อโยงของบทเรียน ซึ่งในการจัดทําครั้งนี้ผูวิจัยได
เลือกวิธีการแสดงเนื้อหาแบบสาขา ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนใน หัวขอใดก็ได
เริ่มตน
แสดงไตเติล้
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หนาเลือกเมนู

คําแนะนําการใช
บทเรียน

เมนูหลัก
บทเรียนที่ 1

เมนูหลัก
บทเรียนที่ 2

แหลงอางอิง

จุดประสงคการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

ทดสอบกอนเรียน

ทดสอบกอนเรียน

เนื้อหา

เนื้อหา

ทดสอบหลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน

ผูจัดทํา

ออกจากโปรแกรม
ภาพที่ 2-2 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
4. กําหนดวิธีการนําเสนอ (Pedagogy Scenario) การนําเสนอเนื้อหาในขั้นนี้ ไดแก การเลือกรูปแบบ
การนําเสนอเนื้อหาในแตละเฟรมวาจะใชวิธีการแบบใด โดยสรุปผลจาก ขั้นตอนที่ 3 นํามากําหนดเปนรูปแบบ
การนําเสนอ เปนตนวาการจัดตําแหนง และขนาดของเนื้อหาการออกแบบลการแสดงภาพ และกราฟกบน
จอภาพ การออกแบบเฟรมตาง ๆ ของบทเรียน การ นําเสนอ สวนประการสุดทาย ไดแก การวัดประเมินผล
แบบเลือกคําตอบ จับคู หรือเติมคํา
ขั้นที่ 2 การสราง Storyboard ของบทเรียน
Storyboard หมายถึง เรื่องรายของเนื้อหาที่แสดงในแตละเฟรมตามวัตถุประสงค และรูปแบบการนําเสนอ
โดยเขียนเปนเฟรมยอยเรียงตามลําดับตั้งแตเฟรมที่ 1 จนถึงเฟรมสุดทาย ของแตละหัวขอยอย นอกจากนี้สตอ
รีบอรดยังจะตองระบุภาพที่ใชในแตละเฟรมพรอมเงื่อนไข ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ลักษณะของภาพและเสียง
ประกอบของเฟรมเนื้อหากับเฟรมอื่น ๆ ของ บทเรียนในลักษณะของบทสคริปต เชน
1. การสรางผังแสดงขั้นตอนการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องหลักการ เขียนโปรแกรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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1.1 แสดงไตเติ้ลในสวนที่นําเสนอชื่อบทเรียน โดยนําเสนอการประกอบเสียง
1.2 ลงทะเบียนเรียน ในสวนนี้จะเปนการใหผูเรียนที่จะศึกษาบทเรียนปอนชื่อ และนามสกุล โดย
การพิมพที่คียบอรด เพื่อทราบวาใครเปนผูเรียนและแสดงชื่อในการประเมินผล การเรียน
1.3 บอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหผูเรียนทราบวา เรียนจบเนื้อหาแลว ควรจะมีควรรูอะไรบาง
1.4 แสดงเมนูหลัก ในสวนนี้จะแสดงรายการใหผูเรียน 1.5 แบบทดสอบ 1.6 ออกจากโปรแกรม
2. เขียนสตอรีบอรดเนื้อหาที่หนาจอ และรูปแบบการนําเสนอโดยนําเนื้อหาที่ได จัดเตรียมไวแลวมาจัด
วางตําแหนง ใหออกแบบขอความสั้นๆ กะทัดรัด โดยแบงออกเปนเฟรมๆ
ขั้น ที่ 3 การสรางโปรแกรมบทเรียน (Courseware Construction) การสราง บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนนี้จะดําเนินตามสตอรีบอรด
ขั้ น ที่ 4 การตรวจสอบและประเมิ น ผลก อ นนํ า ไปใช ง าน ในขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของ การนํ า บทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนไปใช ง านจะต อ งผ า นการตรวจสอบและประเมิ น ผลในขั้ น แรก ของตั ว บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนวามีคุณภาพเพียงใด ซึ่งมีขอพิจารณาดังนี้
1. การตรวจสอบจะตองทํากันตลอดเวลาหมายถึง การตรวจสอบในแตละ ขั้นตอนของการออกแบบ
บทเรียนวามีจุคผิคอะไรบาง
2. การทดสอบการใชง านบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เพื่อ เปนการตรวจสอบ ความถูกตองของ
โปรแกรมกอนนําไปใชงาน
3. การประเมินผลบทเรียน มีจุดประสงคเพื่อการประเมินผลตัวบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน และการ
ประเมินผลของผูใชงานวามีความเขาใจในการใชงานมากนอย เพียงใด
2.3 วิธีสอนแบบ MIAP
เปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน จากเดิมที่คิดไมเปนหรือทําไมได มาคิดเปน
หรือทําไดโดยตัวผูเรียนเอง พฤติกรรมดัง กลาวจะตองเปนพฤติกรรมที่คอนขาง จะถาวร นั่นหมายถึง หาก
ผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวก็จะสามารถทาสิ่งเหลานั้นไดตลอดไป ไมใชเพียงแคครั้ง หรือสองครั้งเทานั้น ขั้นตอน
ในการเรีย นรู การเรี ยนรู ไ ม ไ ด เกิ ดขึ้ น โดยบัง เอิ ญ แต มีก ระบวนการในการพั ฒ นา ผู ที่จ ะ เรี ยนรูสิ่ ง ต าง ๆ
ที่ตองการนั้น เบื้องตนจะตองมีความสนใจใครที่จะรูอยากที่จะแกปญหาในเรื่องราว เหลานั้น ซึ่งความสนใจ
หรือปญหาที่อยากจะแกเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงพลังในการพยายามหา ขอมูล หาแนวทางหรือวิธีการที่จะ
แกไขปญ หา สิ่ง ตาง ๆ เปนปญ หาที่ทาทายความคิดความสามารถ ในการแกปญหา ทาใหผูเรียนสนใจที่จะ
เอาชนะหรือแกปญ หานั้น ๆ ใหได ซึ่งกระบวนการเรียนรูก็ จะเริ่มตนเกิดขึ้นที่สวนนี้ ในการแกปญหา หาก
ปญหาดังกลาวผูเรียนเคยทามาแลวหรือมี ประสบการณมาแลว ก็จะไมกอใหเกิดการเรียนรูใหมเพียงแตเปน
การฟน คื น ความรูเ ก าเท า นั้น หากแต ปญ หาดั ง กลา วเปน ป ญ หาใหม ที่ ผู เรี ย นยัง ไม เคยทาได หรื อ ไมเ คยมี
ประสบการณมากอน เขา ก็จะพยายามหาขอมูลหรือวิธีการเพื่อแกปญหานั้น โดยทั่ว ๆ ไปจะศึกษาหาขอมูล
จากแหลงตาง ๆ เชน จากตารับตารา คูมือเอกสาร จากครูผูสอน หรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ขอมูลที่เพียงพอ
เหมาะสมเปนเครื่องมือที่สําคัญในการใชเพื่อแกปญหาการรับขอมูลขาวสารผูเรียนอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เชน การรับฟง ทางหู การดูดวยตา การ สัมผัส ดวยมือ การคมหรือการชิม ฯลฯ หรืออาจใชประสาทสัมผัส
หลาย ๆ อยางพรอมกัน เชน ทั้งดู และฟงพรอม ๆ กันไป ซึ่งขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับจะเก็บไวเปน
ความรูอยูในสมองที่ พรอมจะใชแกปญหาความรูเปรียบเสมือนไฟซึ่งอยูในแบตเตอรี่ หากตองการจะทราบวา
แบตเตอรี่มีไฟอยูมากนอย เพียงใดก็จะตองเอาเครื่องมือมาวัด หรือ Load มาตอเพื่อดูวาใชง านไดหรือไม
ความรูก็เชนกันหาก ตองการทราบวาผูเรียนมีความรูเพียงใด ก็ตองใหผูเรียนนาเอาความรูและประสบการณ
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ตาง ๆ ที่มีอยู ไปทดลองใชแกปญ หาและพิจารณาดูวาผูเรียนมีความรูเพียงใด พอที่จะแกปญ หานั้น ๆ ได
หรือไม อยางไรความสามารถในการแกปญหาของแตละคนมีไมเหมือนกัน บางคนอาจทําไดเร็วเพราะมีทักษะ
ในการคิดแกปญหา โดยอาจเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยมีประสบการณมาแลว บางคนยังแกปญหาไดชา เพระขาด
ทักษะการแกปญหาหรือบางคนอาจแกไขปญหาไมไดเลยเพราะขาดความรูที่เพียงพอที่จะ นาไปใชแกปญหา
นั้น ดังนั้นหลังจากที่ไดรับขอมูลขาวสารเกิดเปนความรูแลวในขั้นตอนนี้ผูเรียน จะตองมีโอกาสฝกหัดใชขอมูล
ขาวสารที่ไดรับมาทดลองฝกหัดแกปญหาวาจะสามารถทาไดหรือไม เพียงใด อยางไรก็ดี การฝกหัดนั้นจะไม
สงผลตอการเรียนรูเลยหากผูเรียนไมทราบวาการกระทา หรือการคิดแกปญหาของตนถูกหรือผิดอยางไร ดังนั้น
การเฉลยคําตอบ จึงเปนกิจกรรมในขั้นตอน สุดทายของกระบวนการเรียนรูที่จะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อใหผูเรียนได
ทราบผลการกระทาหรือการ แกปญหาตางๆซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวาการเรียนรูของบุคคลประกอบดวย 4
ขั้นตอนสําคัญ คือ ขั้นที่ 1 เริ่มจากการสนใจปญหา (Motivation) โดยใครที่จะแกปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จ ขั้นที่
2 ตามดวยการศึกษาหาขอมู ล (Information) ที่ เพีย งพอเหมาะสม เพื่อ เปน ความรู ขั้นที่ 3 ลงมือฝ กหั ด
แก ป ญ หา (Application) โดยใช ความรูแ ละประสบการณ ที่ มี อยู ขั้ นที่ 4 โดยจะต อ งทราบผลการฝ ก หั ด
(Progress) วาถูกหรือผิดอยางไร โดยที่กระบวนการเรียนรู 4 ขั้นตอนนี้ รูกันโดยทั่วไปวา “เปนกระบวนเรียนรู
รูปแบบ MIAP” กิจกรรมของครูและผูเรียน การเรียนรูเกิดขึ้นโดยตัวของผูเรียนเอง ครูเปนแตเพียงผูชวยให
ผูเ รีย น เกิด การเรี ย นรู ไ ด ง ายขึ้น เร็ว ขึ้น เทา นั้น ดัง นั้น เพื่ อที่ จ ะช วยสนับ สนุ น ให ผูเ รี ยนได เ กิด การเรี ยนรู
ครูผูสอนและผูเรียนจะตองเตรียมการและดําเนินการในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
2.3.1 กระบวนเรียนรูรูปแบบ MIAP
2.3.1.1 ครูผูสอน
ก) เตรียมคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน (Motivation) ไดดวยปญหาที่นาสนใจ เปนปญหาทีไ่ มเหลือ
บากวาแรงที่จะคิดหาคําตอบได
ข) เตรียมการใหเนื้อหา ขอมูล (Information) จะโดยการบรรยาย ถามตอบ สาธิตใหดู หรือเตรียม
เอกสารอื่นใดใหผูเรียนไดศึกษา
ค) เตรี ย มแบบฝ ก หั ด ในขั้ น พยายาม (Application) ให ผู เ รี ย นได มี โ อกาสนํ า ความรู แ ละ
ประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับมาฝกหัดแกปญหา
ง) เตรียมการเฉลยหรือใหคาตอบ (Progress) เพื่อใหผูเรียนทราบผลการ ฝกหัดวาถูกหรือผิด หรือ
มีแนวทางที่ถูกตองในการแกปญหานั้นอยางไร 2.3.1.2 ผูเรียน
ก) จะตองสนใจ คิดติดตามหรือแสวงหาแนวทางในการแกปญหาใหสําเร็จ ลุลวงลงไป ผูที่ไมสนใจ
จะ ไมเกิดการเรียนรู
ข) หาขอมูลขาวสาร ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่จาเปนเก็บไวในสมองเปน ความรูที่จะนําไปใชแกปญหา
ใหสําเร็จลุลวงลงไป
ค) ฝกหัดทํา โดยนาเอาความรูและประสบการณตาง ๆ ที่มีอยูในสมอง ออกมาใชแกปญหา ขอมูล
ที่เพียงพอเหมาะสมจะชวยใหแกปญหาสําเร็จลุลวงไปได
ง) ตรวจสอบผล เพื่อที่จะทาใหทราบวาการฝกหัดโดยใชความรูและ ประสบการณที่มีอยูจากขอมูล
ขาวสารที่ไดรับนั้นไดผลอยางไร การจัดการเรียนการสอนจริงในชั้น เรียน ขั้นตอนการฝกหัดทํา (Application)
ครูผูสอนจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัดทาอยาง เต็มที่ โดยไมรบกวนหรือใหความชวยเหลือมากนัก
พรอมทั้งเตรียมการตาง ๆ เพื่อเฉลยผลใน ขั้นตอนตอมา ซึ่งอาจสรุปกิจกรรมของครูผูสอนและผูเรียน ไดดังนี้
Motivation
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ตารางที่ ๒-๑ กิจกรรมของครูผูสอนและผูเรียน
ขั้นตอนการเรียนรู
กิจกรรมผูเรียน
Motivation
สนใจที่จะคิดติดตาม
Information
ศึกษาหาขอมูลที่เพียงพอ
Application
ฝกหัดทําฝกหัดแกปญหา
Progress
ตรวจสอบผลการกระทํา

กิจกรรมครูผูสอน
สราง ความสนใจนําเขาสูบทเรียน
ใหเนื้อหา/ขอมูลที่ครบถวน
ใหฝกปฏิบัติฝกหัดแกปญหา
เฉลยหรือใหคําตอบที่ถูกตอง

การใชเวลาในการสอนรูปแบบ MIAP ปกติแลวในตอนตนชั่วโมงหรือเริ่มการเรียนการ สอนแตละ
ครั้ง หากผูสอนนาเขาสูบทเรียนดวยคาถามที่ทาทายการคิดแกปญ หาก็จะสรางความ สนใจใหแกผูเรียนใน
ระดับสูง แตเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเวลาลวงเลยไปความสนใจ ของผูเรียนก็อาจลดลง และจะ
เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกลหมดเวลาเรียน ดังนั้น เพื่อขจัดปญหา ความตั้งใจของผูเรียนที่ลดลง จึงอาจทาได
โดยการแบง บทเรียนออกเปนหลาย ๆ MIAP เพื่อรักษา ความตั้งใจของผูเรียนใหอยูในระดับสูง ไวโดยตลอด
การแบงชวงเวลาการสอนในแตละ MIAP ขึ้นอยูกับความสนใจของผูเรียนและปริมาณเนื้อหาที่สอน โดยทั่ว ๆ
ไปการสอน 1 MIAP ใชเวลา 30-50 นาที โดยแตละขั้นตอนอาจใชเวลาในการจัดกิจกรรม ดังนี้
ขั้นตอน
ตารางที่ 2-2 การแบงชวงเวลาการสอนในแตละ MIAP
ขั้นตอน
เวลาที่ใชโดยประมาณ
Motivation
3-5 นาที
Information
20-30 นาที
Application
8-10 นาที
Progress
3-5 นาที
การตรวจและปรับ การตรวจและปรับเปนกิจกรรมของครูในระหวางการจัดการเรียนการ สอนเพื่อ
สํารวจหาขอบกพรองและปรับแตงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว การ ตรวจและปรับอาจทา
ไดตลอดระหวางการสอนโดยสัง เกตจากการตอบคาถาม หรือการทา แบบฝกหัด หากผูเรียนสวนใหญทา
แบบฝ กหัดไมไ ด ก็แสดงวา เนื้อหาวิชาที่ให อาจไมเพี ยงพอ จะต องทาการปรับ แตง โดยทบทวนเนื้อหาใหม
ระหวางการ Progress เพิ่มเติมก็ได
2.3.1.2 สรุปบทเรียน
ก) การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยตัวของผูเรียนเอง ครูเปน เพียงผูชวยใหเกิดการ
เรียนรูที่งายและรวดเร็วขึ้นเทานั้น
ข) กระบวนการเรียนรูรูปแบบ MIAP ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) เริ่มจากขั้นสนใจ
ปญ หา (Motivation) 2) ขั้น ใหขอมู ลขาวสาร (Information) 3) ขั้นพยายาม (Application) และ 4) ขั้ น
สําเร็จผล (Progress)
ค) ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการตรวจ/ปรับความรู ความเขาใจรวมดวย
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูครบถวนบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
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ง) การจัดแบงเวลาการสอนที่เหมาะสมจะชวยรักษาความสนใจของผูเรียน ไวไดโดยตลอด แตละ
MIAPควรจัดระหวาง 30-50 นาที เชน ในรายวิชาทฤษฎีใชเวลาชวง M (Motivation) ประมาณ 3-5 นาที
ช ว ง I (Information) ประมาณ 20 นาที ช ว ง A (Application) ประมาณ 8-10 นาที และในช ว ง P
(Progress) ประมาณ 3-5 นาที เปนตน (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย, 2526)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพ
มีนักวิชาการ ไดกลาวถึงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ดังนี้
วุฒิชัย ประสานสอย (2543 : 39-43) ใหความหมายของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน
(CAI) วาหมายถึง ความสามารถของบทเรียนในการสรางผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนบรรลุ วัตถุประสงคถึงระดับที่
คาดหวังไวและครอบคลุมความเชื่อถือได (Reliability) ความพรอมใชงาน (Availability) ความมั่นคงปลอดภัย
(Security) และความถูกตองสมบูรณ (Integrity) กระบวนการ หาประสิทธิภาพบทเรียนบทเรียนออนไลน
(CAI) จะเนนดานคุณภาพหรือความสามารถของ สื่อที่ใชในการเชื่อมโยงความรูและคุณลักษณะภายในตัวของ
สื่อที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ ตัดสิน ใจและชวยสง เสริมการแสวงหาความรูจากประสบการณเดิมของ
ผูเรีย นผสมผสานกับความรู ใหมที่ถา ยโยงจากโปรแกรมบทเรี ยนไปสูตัวของผู เรียน จากการที่ไ ดกํ าหนด
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ นํ า เสนอความรู เ อาไว ล ว งหน า อย า งชั ด เจน เกณฑ ก ารวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวย สอน (CAI) กําหนดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดหรือทํากิจกรรม
ระหวางเรียนในบทเรียนนั้น ตอรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหรือทํากิจกรรมหลัง การ
เรียนเนื้อหาครบถวนแลวไดแก E1/E2 เชน กําหนดเกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายความวา เมื่อ ผูเรียน เรียน
บทเรียนบทเรียนออนไลน (CAI) นี้ แลว ผูเรียนจะสามารถทําแบบฝ กหัดไดถูกตอง เฉลี่ยรอยละ 80 และ
สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตองรอยละ 80
ปรัชญา ใจสะอาด (2522 : 65) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง การ นําบทเรียน
สําเร็จรูปไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไวแลวนําผลที่ไดมาปรับปรุง เพื่อนําไป สอนจริงใหไดประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว
2.4.1 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเกณฑที่จะพิจารณาวาบทเรียน สําเร็จรูป
ใชไดหรือไมไดจะตองมีเกณฑพิจารณาตัดสิน เกณฑที่นิยมคือ 90/90
อธิพร ศรียมก (2525 : 247) ไดใหความหมายและเกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียน สําเร็จไว
คือ เกณฑการหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปที่จะ ชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู หากบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพถึง ระดับนั้น แสดงใหเห็นวาเปน บทเรียนสําเร็จรูปที่มีคุณคา
พอที่จะนําไปสอนนักเรียน เกณฑการหาประสิทธิภาพ มีหลายเกณฑ ตั้งแต 75/75 , 80/80 , 90/90 และ
95/95
2.4.2 การหาประสิทธิภาพ
เมื่ อพั ฒ นาบทเรีย นสํ าเร็จ รูป ขึ้ นเปน ตน ฉบั บแลว ต องนํา ไปหาประสิท ธิภ าพเสร็จ แล ว นํา ไป
ปรับปรุงแกไข ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้น 1 : 1 (แบบเดี่ยว) คือ นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียน 1 คน คํานวณหาประสิทธิภาพ
แลวปรับปรุงใหดีขึ้น
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ขั้ น 1 : 10 (แบบกลุ ม ) คื อ นํ า บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย น 6 - 10 คน คํ า นวณหา
ประสิทธิภาพ แลวปรับปรุงใหดีขึ้น
ขั้น 1 : 100 (ภาคสนามหรือกลุมใหญ) นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ผานการปรับปรุงมาแลว จากขั้น 1: 10
มาทดลองใชกับนักเรียนประมาณ 30 - 100 คน นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหา ประสิทธิภาพของสื่อประสมที่
สรางขึ้น
2.4.3 การกําหนดเกณฑสําหรับการวัดประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปมีวิธีการดังนี้
2.4.3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป จะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอน คาดหมายวาผูเรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตผลเฉลี่ยของ แบบสอบหลังเรียนทั้งหมด นั้นคือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ
2.4.3.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ ประเมินพฤติกรรมตอเนื่องของผูเรียน ไดแก การ
ประกอบกิจกรรมกลุม งานที่ไดรับมอบหมายของผูสอนที่กําหนดไว
2.4.3.3 ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย โดย พิจารณาจากการ
สอบหลังเรียนและการสอบไล
2.4.3.4 สําหรับระดับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการ เรียนรู และ
เปนระดับที่ผูสอนพอใจ เราเรียกประสิทธิภาพนาพอใจวา “เกณฑประสิทธิภาพ”
2.4.3.5 การยอมรับและไมยอมรับประสิทธิภาพเมื่อทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป สอนภาคสนาม
แล ว ให เ ที ย บค า ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการต อ ประสิ ท ธิ ภ าพผลลั พ ธ ที่ ตั้ ง ไว เ พื่ อ ว า เราจะยอมรั บ
ประสิทธิภาพหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จ ไมควรต่ํากวาเกณฑ เกิน 5 เปอรเซ็นต โดยปกติ
จะกําหนดไว 2.5 เปอรเซ็นตการยอมรับประสิทธิภาพมี 3 ระดับ คือ สูงกวาเกณฑ, เทาเกณฑ, ต่ํากวาเกณฑ
2.4.4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน มีกระบวนการที่สําคัญคือ
2.4.4.1 วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เปนการหาประสิทธิภาพโดยอาศัยหลัก ความรูและ
เหตุผล โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาตัดสินคุณคา
2.4.4.2 การประสิทธิภาพเชิง ประจักษ โดยการนําสื่อไปทดลองกับกลุมเปาหมาย การกําหนด
เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรที่จะชวยให ผูเรียนเกิดการเรียนรู
เปนระดับที่ผูผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร ที่จะพึงพอใจวาหากบทเรียน คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น
แลว แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรนั้นมีคุณคาที่จะนําไป สอนนักเรียนประสิทธิภาพที่วัดออกมาจะพิจารณา
จาก คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบฝกหัด กับ ค่ําเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบ แสดงเปนตัวเลข 2
ตัว เชน 80/80, 85/85, 90/90
2.4.5 ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ
2.4.5.1 ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ ในดานการ ออกแบบ ขนาด
ของตัวอักษร ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว คําบรรยาย สี เสียง เปนตน ทดลองโดยใช นักเรียนระดับเดียวกัน เกง ปาน
กลาง ออน อยางละ 1 คน ดูสื่อที่สรางขึ้น ครูคอยซักถามนักเรียน เกี่ยวกับการออกแบบขางตน
2.4.5.2 ทดลองแบบกลุมเล็ ก ใชเด็กเกง ปานกลาง ออน กลุมละ 3-10 คน ทดลอง เหมือนการ
ทดลองจริง โดยใชเครื่องมือทุกชนิด เชน บทเรียนคอมพิวเตอร แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึง พอใจ
เพื่อตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและขัยบกพรองของการ ออกแบบอื่น ๆ
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2.4.5.3 ทดลองแนบภาคสนาม เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางที่กําหนด เพื่อหา คุณภาพของสื่อ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่กําหนด 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 ต่ํากวา
80 ตองปรับปรุงแกไข
จากการศึกษา การพาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน ที่นักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึ ง
สรุป วา การหาประสิท ธิภาพของบทเรี ยนบทเรีย นออนไลน คือ ความสามารถของ บทเรี ยนในการสรา ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ต ามจุ ด ประสงค ถึ ง ระดั บ เกณฑ ที่ ค าดหวั ง ไว ระดั บ
ประสิทธิภาพบทเรียนบทเรียนออนไลน ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูผลิตบทเรียนบทเรียน
ออนไลน ที่จะพึงพอใจวาหากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอน มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว แสดงวาบทเรียน
บทเรียนออนไลน นั้นมีคุณคาที่จะ นําไปสอนนักเรียนประสิทธิภาพที่วัดออกมาจะพิจารณาจาก คาเฉลี่ยรอย
ละของคะแนน แบบฝกหัด กับคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบ แสดงเปนตัวเลข 2 ตัว เชน 80/80,
85/85, 90/90
2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
ไพศาล หวั ง พานิ ช (2526 : 89 ) ได ใ ห ค วามหมายของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไว ว า หมายถึ ง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมและ
ประสบการณ การเรีย นรู ที่ เกิ ดจากการฝก ฝนอบรม หรื อเกิด จากการสอน การวั ด ผลสัม ฤทธิ์ จึง เป นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล Level of Accomplishment ของบุคคลวาเรียนแลวรู
เทาไร มีความสามารถชนิดใด
พวงรั ต น ทวี รั ต น ( 2530 : 29 ) ได ใ ห ค วามหมายของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไว ว า หมายถึ ง
คุ ณ ลั ก ษณะรวมถึ ง ความรู ค วามสามารถของบุ ค คลซึ่ ง เป น ผลมาจากการเรี ย นการสอน หรื อ คื อ มวล
ประสบการณทั้งมวลที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในดาน
ตาง ๆ ของสมรรถภาพสมอง
นิกา เมธาวิชัย ( 2533 : 55) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง ความรู และ
ทักษะ ที่ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ ครูอาศัยเครื่องมือวัดชวยใน การศึกษาวานักเรียน
มีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด
จากการศึกษา ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่นักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึงสรุปวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลว
วาเกิดการเรียนรู โดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน ลักษณะตาง ๆ เพื่อบอกถึง คุณภาพ
การศึกษา
2.5.1 วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักวิชาการไดกลาวถึงวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
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ไพศาล หวังพานิช ( 2526 : 89 ) ไดกลาวไววาวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถ วัดได 2
แบบตามจุดมุงหมายและวิชาที่สอน คือ การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ
หรือทักษะ ของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงใหออกมาเปน
ผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองวัดโดยใช ขอสอบ ภาคปฏิบัติ การ
วัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา Content อัน เปนประสบการณการเรียนรู
ของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได โดยใชขอสอบผลสัมฤทธิ์
พวงรั ต น ทวี รั ต น ( 2530 : 29) ได ก ล า วไว ว า วิธี วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป น การวั ด 2
องคประกอบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาที่เรียนคือ การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรู
ความสามารถทางการปฏิบัติโดยให ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ไดทําการ
สังเกตและวัดได การวัด ประเภทนี้ตองใช ขอสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาที่วิธีปฏิบัติและ
ผลงานที่ ปฏิ บั ติ การวั ด คา นเนื้ อ หา เปน การตรวจสอบความรูค วามสามารถเกี่ ยวกั บเนื้ อ หาวิ ชา รวมทั้ ง
พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีสอบวัดได 2 ลักษณะ คือ การ
สอบแบบปากเปลา การสอบแนบนี้มักกระทําเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการสอบที่ตองดูผล เฉพาะอยาง สามารถ
สอบวัด ไดละเอียดลึกซึ้งและคําถามสามารถเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามที่ตองการ และการสอบ
แบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนัง สือตอบ ซึ่งรูปแบบการตอบมีอยู 2 แบบ คือ
แบบไมจํากัดคําตอบ ซึ่งไดแกการสอบวัดที่ใชขอสอบแบบ อัตนัยหรือความเรียงนั้นเอง แบบจํากัดคําตอบ ซึ่ง
เปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของศาตอบที่จะ ใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก ซึ่งมีรูปแบบของคําถาม
คําตอบอยู 4 รูปแบบคือ แบบทางใด ทางหนึ่ง, แบบจับคู, แบบเติมคํา, แบบเลือกตอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ตาน
เนื้อหา โดยการเขียนตอบ นั้น เปนที่นิยมใชกันแพรหลายในโรงเรียน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการสอบวัด เรียกวา
ขอสอบ ผลสัมฤทธิ์ หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ นั้นเอง
นิภา เมธาวิชัย ( 2533 : 55 ) ไดกลาวไววาวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชมากที่สุด คือ การ
ทดสอบ การทดสอบ โดยการใหเขียนตอบ หรือ ทดสอบภาคปฏิบัติ
จากการศึกษา วิธีวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยจึงสรุปวา วิธีวัดผลสม
ฤทธิ์ทางการเรียน สามารถทําได 2 วิธีคือ 1) การวัดดานการปฏิบัติ เปนการวัดทางดานทักษะตางๆ ของ
ผูเรียน 2) การวัดดานเนื้อหา เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนหลังจากการเรียนรู เนื้อหาวิชาที่ได
เรียนแลว
2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะ
ทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขาง สลับซับซอน จึงเปนการยาก
ที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการ วัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และ
การแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได พจนานุกรม
ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาวไววา"พึง” เปน คําชวยกริยาอื่น หมายความวา “ควร” เชน พึง ใจ
หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคําวา "พอ" หมายความวา เทาที่ตองการ เต็มความตองการ ถูกชอบ เมื่อนํา
คําสองคํามาผสมกัน พึงพอใจ” จะ หมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ตองการ
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2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจตางๆ พอสรุปไดดังนี้
ทวีพงษ หินคํา (2541 :8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความชอบของ บุคคลที่มี
ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความตองการของบุคคล ได ทําใหเกิดความ
พึงพอใจตอสิ่งนั้น
ธนียา ปญญาแกว (2541:12) ไดใหความหมายวา สิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจจะ เกี่ยวกันกับ
ลักษณะของงาน ปจจัยเหลานี้นําไปสูความพอใจในงานที่ทํา ไดแก ความสําเร็จ การยก ยอง ลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ และความกาวหนา เมื่อปจจัยเหลานี้อยูต่ํากวา จะทําใหเกิดความ ไมพอใจงานที่ทํา ถาหากวา
งานใหความกาวหนา ความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการ ยกยองแกผูปฏิบัติงานแลว พวกเขา
จะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานเปนอยางมาก
วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541:754) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึงความ พอใจ
การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการ แกแคน สิ่ง ที่
ชดเชย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542:11) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายใน จิตใจของ
มนุษยที่ไมเหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความ
ตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรีอไมพึง
พอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนตั้งใจไววาจะมีมากหรือ
นอย
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546.5) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษย เปนการแสดงออก ทาง
พฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวา บุคคลมีความ พึง พอใจ
หรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งเราที่ตรง ตอความตองการของ
บุคคล ซึ่งจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางสิ่งเราจึงเปน แรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึง
พอใจในงานนั้น
2.6.2 การวัดความพึงพอใจ
บุญเรือง ขจรศิลป (2529) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ทัศนคติหรือเจตคติเปน นามธรรมเปนการ
แสดงออกตอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดทัศนคติไดโดยตรง แตเรา สามารถที่จะวัดทัศนคติไ ดโดย
ออม โดยวัตความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทน ฉะนั้น การวัด ความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดดวย อาจมี
ความคลาดเคลื่อนขึ้นถาบุคคลเหลานั้น แสดงความ คิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อน
เหลานี้ยอมเกิดขึ้นไดเปนธรรมดาของการวัด โดยทั่ว ๆ ไป
ภณิดา ชัยปญญา (2541) ไดกลาวไววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลาย วิธี คือ การใช
แบบสอบถาม โดยผูอ อกแบบสอบถาม เพื่ อต องการทราบความคิ ดเห็ นซึ่ ง สามารถ กระทํ าไดในลัก ษณะ
กําหนดคาตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความ พอใจในดานตาง ๆ การสัมภาษณ
เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและ วิธีการที่ดีจะไดขอมูลที่เปนจริง การสังเกต เปน
วิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของ บุคคลเปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา
ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน
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2.7 วิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดอานงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรต่ํากวาเกณฑ
จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
ดวงกมล โพธิ์นาค และวิทวัส ทิพยสุวรรณ (2551) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใชรูปแบบ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ MIAP รวมกับสื่อเครือขายสังคมของนักศึกษาฝกสอน โรงเรียน จิตรลดา (สายวิชาชีพ)
ภายใตอาจารยนิเทศใหคําปรึกษาเทคนิควิธีการสอน การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บฝกอบรม
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับพัฒนา สมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรศึกษา
ระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการไทยติด ตอน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเว็บฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตาม
เกณฑ ม าตรฐาน 80/80 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมที่ มี ต อ เว็ บ ฝ ก อบรมที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยโดย คือ ครูสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียนในโครงการของไทยคิด
คอม จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIA) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรศึกษาระดับประถมศึกษาภายใตโครงการไทยติด คอมที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ แบบประเมินความพึงพอใจ นําไปเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลผลการ วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพื้นฐานรอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา เว็บฝกอบรมที่ผูวิจัยไดทํา
การพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.73.155.40 และ การวิเคราะหหา ความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีตอเว็บฝกอบรมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ธนิตย กุลโรจนสิริ (2556) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลนเรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน
ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีน การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน บทเรียนออนไลนเรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน
ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระ การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรียนรู ของนักเรีย น
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตนประกอบการจัดการ
เรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 3)
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ มี ต อ บทเรี ย นบทเรี ย นออนไลน เรื่ อ ง
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ เทคโนโลยี
สําหรั บนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปที่ 6 ประชากรและกลุ มตัว อยางที่ใช ในการวิจั ยครั้ ง นี้ คือ นั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล ปการศึกษา 2556
จํ า นวน 30 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก บทเรี ย นบทเรี ย นออนไลน เรื่ อ งอิ น เทอร เ น็ ต เบื้ อ งต น
ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีน แบบทดสอบวัดผลการ เรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีน แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีน หลังเรียนรูเรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน โดยใชบทเรียนบทเรียนออนไลน
กลุมสาระการเรียนรูการ งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระที่ 3 วิทยาการคํานวณ 3 ประกอบการจัดการ เรียนรู
แบบ MIAP สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการ
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ทดสอบแบบที ( t-test) ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทํ า ให ไ ด บ ทเรี ย นบทเรี ย นออนไลน เรื่ อ งอิ น เทอร เ น็ ต เบื้ อ งต น
ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง สําหรับใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒ นาผลการเรียนรู เรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีนจํานวน 3 หนวยไดแกหนวยที่ 1 อินเทอรเน็ตเบื้องตน
หนวยที่ 2 ระบบเครือขายและหนวยที่ 3 Internet Explor 2. ผลการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลนเรื่อง
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ประกอบการ จัดการเรียนรูแบบ MIAP กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีนไดวาประสิทธิภาพ 81.00/82,44 ซึ่ง สูงกวา
เกณฑ 80/80 และ สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 13. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ต
เบื้ องตน ของ นั กเรีย นชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 6 โรงเรี ยนบ านเขาจีน ระหว างกอ นกับ หลั ง การใช บทเรี ย น
บทเรียนออนไลนเรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตนประกอบการจัดการเรียนรู แบบ MIAP สูงกวากอน ใชแบบฝก
ทักษะเทา กับ 6.47 คะแนน คิ ดเปน รอ ยละ 21.56 และเมื่อ ใชก ารทดสอบแบบที (t-test) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีน
ระหวางกอนกับหลังการใชบทเรียนบทเรียนออนไลน เรียง อินเทอรเน็ต เบื้องตนประกอบการจัดการเรียนรู
แบบ MLAP กอนและหลังเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนน
หลั ง การใช บทเรีย นบทเรีย นออนไลน สูง กวา ค าเฉลี่ย ของคะแนนก อนใชบ ทเรี ย นบทเรี ย นออนไลนแ ละ
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 4. ผล การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา
ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเขาจีน หลังเรียนรูเรื่องอินเทอรเน็ต
เบื้องตนโดยใชบทเรียน บทเรียนออนไลน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP
ใน ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายคานพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เชนกันและสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3
ศศิธร ลักษณะ (2555) การหาประสิทธิภาพเว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MLAP เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการ ไทนคิดสคอม
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒ นาเว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับพัฒนา
สมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอรศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการไทยติดคอม 2)
เพื่อหาประสิทธิภาพเว็บฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอเว็บฝกอบรมที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดย คือ ครูสอน
คอมพิวเตอรของโรงเรียนในโครงการ ของไทยคิดตอม จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บ
ฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรูและทักษะครูผูสอนคอมพิวเตอร
ศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใตโครงการ ไทยคิดคอมที่ผูวิจัยพัฒ นาขึ้น และ แบบประเมินความพึง พอใจ
นําไปเก็บข อมู ลและ รวบรวมขอ มูล ผลการวิเคราะหข อมู ลดว ยสถิติพื้ นฐานร อยละ คา เฉลี่ ย และคา สว น
เบี่ ย งเบน มาตรฐาน ผลการวิ จั ย พบว า เว็ บ ฝ ก อบรมที่ ผู วิ จั ย ได ทํ า การพั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
86.73/88.40 และ การวิเคราะหหาความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอเว็บฝกอบรมอยูใน ระดับ
ความพึงพอใจมาก
จากการอานงานวิจัยที่เกี่ยวของผลปรากฏวา จาก 3 เรื่องที่ศึกษา มีการใชบทเรียนบทเรียนออนไลน
กระบวนการเรียนรู แบบ MIAP แกปญหาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จํานวน 3 เรื่อง
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โดยจั ด การ เรี ย นการสอนแบบ MIAP ร ว มกั บ สื่ อ เครื อ ข า ยสั ง คม 1 เรื่ อ ง บทเรี ย นบทเรี ย นออนไลน
ประกอบการจัดการเรียนรูแบบ MIAP 1 เรื่อง และเว็บฝกอบรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP 1 เรื่อง
ผูวิจัยจึง สรุปวา จะใช บทเรียนบทเรียนออนไลน วิชาวิ ทยาการคํานวณ 3 ตามวิธีสอนแบบ MIAP
แกปญ หาในเรื่องผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเ คราะห ๑” ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 เพราะวาจากการศึกษางานวิจัยขางตนการใชบทเรียน บทเรียนออนไลน สามารถเพิ่ม
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรี ยนได ตามนั ยสําคั ญ ทางสถิติ และมี การทดลองใชง านบทเรียนบทเรีย น
ออนไลน แกปญหาแลวอยางแพรหลายและไดผลที่ดี ตรงตามวัตถุประสงค สามารถสรางชิ้นงานไดหลากหลาย
ตามเนื้อหาที่ตองการ และการสราง บทเรียนบทเรียนออนไลนเปนสวนที่ชวยใหผูเรียนสนใจการเรียนกระตุ
นแรงจูงใจของผูเรียน ใหสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอนไดดีกวาการเรียนแบบปกติดวย
2.8 สรุป
การเรียนการสอนบนบทเรียนบทเรียนออนไลนเหมาะสมกับการจัดการศึกษา ในปจจุบัน เนื่องจากการนํา
บทเรียนบทเรียนออนไลนไปใชการจัดการเรียนการสอนจึงเปนสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาใน
ปจจุบัน ซึ่งเปนการสงเสริมและ พัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู และผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และสามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลที่ แตกตางไดสามารถเรียนไดไมจํากัดเวลา ไมจํากัดสถานที่ในการเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถมีการ สื่อสาร
กันระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอนได ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ดวยลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนการ สงเสริมการเรียนรูไดดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ครูผูสอนนําวิธีสอนแบบ MIAP มาใชใน การจัดการเรียนการสอนรวมกับการ
พัฒ นาบทเรี ยนบทเรีย นออนไลน นั้น สง ผลให การเรี ยนการสอนมี ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลมากขึ้ น
เนื่องจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การพัฒนาบทเรียนออนไลนบน
แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว
33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเนื้อหารายวิชา
3.2 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
3.3 กําหนดแบบแผนการทดลอง
3.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.5 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
3.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเนื้อหารายวิชา
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อทําการวิจัยดังตอไปนี้
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 ศึก ษาหลัก การออกแบบการเรี ยนการสอน ไดแ ก การวิเ คราะหเนื้ อหา การ เขีย น
วัตถุประสงค การออกแบบบทเรียน วิธีการใหเนื้อหา การออกขอสอบและ การหา ประสิทธิภาพของขอสอบ
จากตํารา เอกสารงานวิจัยและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
3.1.2.2 ศึก ษาองคป ระกอบของบทเรี ยนบทเรี ยนออนไลน ลัก ษณะของบทเรี ยน บทเรีย น
ออนไลน รูป แบบของบทเรี ย นบทเรีย นออนไลน ที่ จ ะพั ฒ นาขึ้ น ผู วิ จั ยได เลื อ กแบบ นํ า เสนอเนื้ อ หาใหม
โครงสร างของบทเรี ย น ขั้ น ตอนการพั ฒ นาบทเรี ยนบทเรี ยนออนไลนผู วิ จั ย ไดเ ลื อ กวิ ธี สอนแบบ MIAP
โครงสรางของบทเรียนขั้นตอนการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 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 เปนโปรแกรมที่ชวยในการตกแตงภาพ สรางภาพแบบ
กราฟก สรางตัวอักษร และตัดตอภาพ
3.1.3.๒ โปรแกรม Adobe premiere pro เปนโปรแกรมที่ใชในการตัดตอวิดีโอ
3.1.4 ศึกษารูปแบบการสอนแบบ MIAP
3.1.5 ศึ ก ษาการสร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยจากการดู เ อกสารและ ตํ า ราที่
เกี่ ย วขอ งกั บ งานวิ จั ยและวิ เคราะหเ นื้ อ หาการเรี ย นการสอนเพื่ อ การออกขอ สอบคาม วั ตถุ ป ระสงค เ ชิ ง
พฤติกรรมที่กําหนดไวแลวในหลักสูตรการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดเลือกขอสอบ เปนแบบหลายตัวเลือกชนิด 4
ตัวเลือกเพื่อใชในบทเรียน
3.1.6 ศึกษาการสรางแบบประเมินเพื่อวัดความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง ทางดานเนื้อหา และดาน
เทคนิค รวมทั้งความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลนจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและ
ตัวอยางแบบสอบถามตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.7 ศึกษาการประเมินบทเรียนบทเรียนออนไลน ไดแก การหา ประสิทธิภาพของบทบทเรียน การ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3.2 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีที่ศึกษารายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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)โดยมีขั้นตอนในการ ทดลองไดแก
กลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สราง ขึ้น กอนเริ่มเรียนผูเรียน
จะตองทําแบบทดสอบกอนเรียนจากนั้นจึงเริ่มศึกษาเนื้อหาของบทเรียนเมื่อศึกษาจบแตละบทเรียนจะตองทํา
แบบทดสอบทายบทเรียนและผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบ หลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางบทเรียนบทเรียนออนไลน มีขั้นตอนการพัฒนาดังภาพที่ 3-1
เริ่มตน
ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและวิเคราะหเนื้อหา
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วิเคราะหงาน
กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
กําหนดเนื้อหา
สรางแบบทดสอบสรางแบบทดสอบ

ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

แกไขปรับปรุง

ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเมินผล
เครื่องมือ

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
จบ
ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน
3.4.1 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและวิเคราะหเนื้อหาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคทั่วไป กลุมเปาหมาย
จํานวนหนวยกิต จํานวน ชั่วโมงเรียน
3.4.2 กํา หนดวั ตถุประสงค เชิง พฤติกรรม เนื้อหา และแบบทดสอบ จากคําอธิบายรายวิ ชาผูวิ จัยได
กําหนดขอบเขตเนื้อหาดัง นี้ หนวยการเรียนรูท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอ ไดแก 1.1 การ
นําเสนอและแบงปนขอมูล 1.2 การแบงปน ขอมูลอยางปลอดภัย หนวยการเรียนรูที่ 2 นวัตกรรมและการ
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1

2

3

4

5

6

7

8

ภาพที่ 3-2 จัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหา (Network Diagram)
3..4.6 การสรางแบบทดสอบมีขั้นตอนดําเนินงานดังแสดงในภาพที่ 3-3
เริ่มตน
กําหนดรางแบบทดสอบ

ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ทดลองใชกับนักเรียนที่เคยเรียน

9

Stop

Start

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 2.2 เทคโนโลยีเกิด
ใหม 2.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
อาชีพ บทบาทตอสังคม และวัฒนธรรม 3.1 อาชีพที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเนื้อหาบทเรียนจะตองใชระยะเวลาที่
ใชเรียน 9 ครั้ง หรือ 18 ชั่วโมง การดําเนินการวิจัย ในขั้นตอนของการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เนื้อหา และแบบทดสอบ มีขั้นตอนการดําเนินงานยอยดังนี้
3.4.3 นําขอมูลที่ไดจากการการวิเคราะหเนื้อหามาประเมินโดยใชแบบฟอรมการประเมินหัวขอเนื้อหา
(Topic Evaluation Sheet)
3.4.4 นําหัวขอเนื้อหาที่ไดจากแบบฟอรมการประเมินหัวขอมากําหนดวัตถุประสงคเชิง พฤติกรรมตาม
แบบฟอรมวิเคราะหวัตถุประสงค (Objective Analysis Listing Form)
3.4.5 นําเนื้อหาที่ไดมาวิเคราะหเพื่อจัดลําดับเนื้อหากอน-หลัง โดยใช Network Diagram of objective
ดังแสดงในภาพที่ 3-2 ซึ่งมีหัวขอในการสอนจํานวน 8 หัวขอดังที่กลาวมาขางตน
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วิเคราะห
คุณภาพขอสอบ

จัดทําแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
จบ
ภาพที่ 3-3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ
ซึ่งมีรายละเอียด ในการดําเนินงานดังตอไปนี้
(1) กํ า หนดรา งแบบทดสอบตามจุ ด ประสงค เชิ ง พฤติก รรม ชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตั ว เลื อ ก ที่ มี
คํ า ตอบที่ ถู ก เพี ย งข อ เดี ย ว โดย 1 จุ ด ประสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรมจะทํ า การออกข อ สอบ จํ า นวน 3 ข อ ดั ง
รายละเอียดตามตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 จํานวนขอสอบของแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อบทเรียน
จํานวนวัตถุประสงค
จํานวนขอสอบ
หนวยการเรียนรูที่ 1 เทคโนโลยี
4
12
สารสนเทศ ในการนําเสนอ
หนวยการเรียนรูที่ 2 นวัตกรรม
3
9
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคโนโลยี
2
6
สารสนเทศ กับอาชีพ บทบาท
ตอสังคม และวัฒนธรรม
รวม
9
27

จํานวนที่ใชเรียน
12
9
12
27

(2) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความ สอดคลองระหวาง
ขอสอบกับวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น ซึ่งหากผลการตรวจสอบ จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขแตหากผลการ
ตรวจสอบเปนที่นาพอใจจะตองดําเนินการในขั้นที่ 4 ผลการหาคาความสอดคลองดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 จํานวนวัตถุประสงคกับจํานวนขอสอบ
ขอ
วัตถุประสงค
บอกวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอได
1

จํานวนขอสอบ
3
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ขอ
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

วัตถุประสงค
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอได
สามารถบอกวิธีการแบงปนขอมูลอยางปลอดภัยได
สามารถแบงปนขอมูลอยางปลอดภัยได
สามารถบอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันได
สามารถบอกเทคโนโลยีเกิดใหมได
สามารถบอกแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
อนาคตได
สามารถบอกเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพ บทบาทตอ
สังคมและวัฒนธรรมได
สามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการ
ดําเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรมได
9

จํานวนขอสอบ
3
3
3
3
3
3
3
3
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ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรมของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 9 ขอ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.80 ซึ่งขอสอบทั้งหมด อยู ในเกณฑที่สามารถนําไปใช
เปนแบบทดสอบได
(3) นําผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามาปรับปรุงแบบทดสอบ
(4) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทําการเก็บขอมูลกับนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห๑”
ซึ่งเคยเรียนวิชาวิทยาการคํานวณ 3 จํานวน 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาคุณภาพขอสอบ
(5) นําผลการทําแบบทดสอบที่ไดไปทดลองมาทําการวิเคราะหหาคาระดับความยากงาย และอํานาจ
จําแนกตามสูตรแลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาระดับความยากงายและคาอํานาจ จําแนกที่อยูในเกณฑที่กําหนด
คือ มีคาระดับความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอํานาจ จําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป สวนขอสอบ
บางข อที่มี คาความยากงายและอํานาจจํา แนกไมอ ยูในเกณฑที่ กําหนดมาปรับ ปรุง แกไขอีก ครั้ง (ผลการ
วิเคราะหขอสอบรายขอดูไดจากภาคผนวก ข)
ตารางที่ 3-3 คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
รายการ
จํานวนขอ
คาความยากงาย
ชวงคา
คาเฉลี่ย
แบบทดสอบ
27
0.2-0.8
0.50

คาอํานาจจําแนก
ชวงคา
คาเฉลี่ย
0.2
0.20

จากขอมูลในตารางที่ 3-3 สรุปไดวาแบบทดสอบฉบับนี้มีคาความยากงายเฉลี่ยอยูที่ 0.50 และคา
อํานาจจําแนกเฉลี่ยอยูที่ 0.20 ซึ่งอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียนได
(6) วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ตามสูตร คูเดอรริชารดสั น 20 ค าความเชื่อ มั่น ของแบบทดสอบที่ดีค วรมีคา มากกว า 0.6 ขึ้น ไป ซึ่ง คาความเชื่ อมั่น ของ
แบบทดสอบที่สรางขึ้นทั้งฉบับทีคาเทากับ 0.6 ซึ่งอยูในเกณฑที่สามารถจะ นําไปใชได ดังแสดงในตารางที่
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ตารางที่ 3-4 คาความเชื่อมั่น(Reliability)
รายการ
แบบทดสอบวิทยาการคํานวณ 3

คาความเชื่อมั่น
0.6

(7) เมื่อเครื่องมือผานผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว ผละผลการประเมินผานจึงนําแบบทดสอบนั้นไปทํา
การทดลองกับกลุมตัวอยาง
3.4.7 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน
ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปคือ Adobe Photoshop, Adobe premiere pro ในการพัฒ นา
บทเรียน บทเรียนออนไลน ซึ่งขั้นตอนการทํางานประกอบดวย
3.4.7.1 ออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) ของบทเรียน

logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3

สวนเริ่มตนบทเรียน

ปุมถัดไป

ภาพที่ 3-4 สวนเริ่มตนบทเรียน
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logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
เมนู
เมนู
เมนู
ตัวละคร

เมนู

ปุมถัดไป

เมนู
ภาพที่ 3-5 หนาหลักของบทเรียนทั้งหมด

logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
คําแนะนําการใชบทเรียน

เนื้อหาคําแนะนําการใชบทเรียน..................................................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ภาพที่ 3-6 หนาคําแนะนําการใชบทเรียน

ตัวละคร
ปุมถัดไป
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logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3

หัวขอหนวยการเรียนรู
ตัวละคร
ปุมถัดไป

ภาพที่ 3-7 หนาหลักของหนวยการเรียนรู

logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
เมนู
เมนู
เมนู
เมนู

ตัวละคร
ปุมถัดไป

เมนู
ภาพที่ 3-8 หนาเลือกเมนูของหนวยการเรียนรู
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logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
จุดประสงคการเรียนรู

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

ตัวละคร
ปุมถัดไป

ภาพที่ 3-9 จุดประสงคการเรียนรู

logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
คําชี้แจงแบบทดสอบกอนเรียน

คําชี้แจงแบบทดสอบกอนเรียน.....................................................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ภาพที่ 3-10 คําชี้แจงแบบทดสอบกอนเรียน

ตัวละคร
ปุมถัดไป
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logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
คําถาม

ก)………………………………………………………………………………………
ข).………………………………………………………………………………………
ค)……………………………………………………………………………………….
ง)………………………………………………………………………………………
ปุมเมนู

ปุมเมนู

ตัวละคร

ปุมเมนู

ภาพที่ 3-11 แบบทดสอบกอนเรียน

logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
ผลการทดสอบ

YOU SCORE:
MAXIMUM SCORE:
CORRECT QUESTION:
TOTAL QUESTION:
ACCURACY:
ATTEMPTS:

ตัวละคร

ปุมเมนู
ภาพที่ 3-12 หนาจอแสดงผลการทดสอบ

ปุมเมนู
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logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3

เนื้อหา

ปุมถัดไป

ภาพที่ 3-13 เนื้อหาบทเรียน

logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
แหลงอางอิง

ขอมูลแหลงอางอิง………………......................................................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ภาพที่ 3-14 หนาจอแสดงขอมูลแหลงอางอิง

ตัวละคร
ปุมถัดไป
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logo

บทเรียนออนไลน รายวิชา ว 33285 วิทยาการคํานวณ 3
ผูจัดทํา

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

ตัวละคร
ปุมถัดไป

ภาพที่ 3-15 หนาจอแสดงขอมูลผูจัดทํา
3.2.3.3 สรางเปนบทเรียนตนแบบ ดวยวิธีการสอนแบบ MIAP
ตารางที่ 3-5 การออกแบบบทเรียนตนแบบวิทยาการคํานวณ 3
ขั้นตอนการเรียนรู
Motivation
Information
Application
Progress

วิทยาการคํานวณ 3
กิจกรรมผูเรียน
กิจกรรมครูผูสอน
สนใจที่จะคิดติดตาม
สรางความสนใจนําเขาสูบทเรียนดวย
รูปภาพและคําถาม
ศึกษาหาขอมูลที่เพียงพอ
ใหเนื้อหา ขอมูลที่ครบถวน
ฝกหัดทําแบบฝกหัดแกปญหา ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
ตรวจสอบผลการกระทํา
เฉลยหรือใหคําตอบที่ถูกตอง

3.4.7.2 นําเสนอผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและเนื้อหาเพื่อตรวจสอบแกไข และปรับปรุง ผูวิจัยไดนํา
บทเรียนออนไลนที่พัฒ นาขึ้ น นําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดาน เทคนิค และเนื้อหาทําการประเมินผลบทเรีย น
บทเรียนออนไลน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหหา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําผลที่ไดมาปรับปรุง
แกไข ในการประเมินความความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาวิชา, การดําเนิน
เรื่อง, การใชภาษา, และแบบทดสอบ ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา นํามาคาเฉลี่ยและ
คา เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตารางที่ 3-6
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ตารางที่ 3-6 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
รายการ

�
𝒙𝒙

S.D.

แปลผล

5 4
5 4
4 4
5 4
5 4
24 20

4.7
4.7
4.0
4.7
4.7
4.53

0.58
0.58
0.00
0.58
0.58
0.52

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5 4
5 4
5 3
5 4
20 12

4.7
4.7
4.3
4.7
4.58

0.58
0.58
1.15
0.58
0.67

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ผูเชี่ยวชาญทานที่
1 2 3

1. เนื้อหาวิชา
1.1 ความสมบูรณของวัตถุประสงค
5
1.2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหาวิชา
5
4
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ปริมาณความเหมาะสมของเนื้อหาแตละบทเรียน 5
1.5 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน
5
รวม
24
2.การดําเนินเรื่อง
2.1 ความเหมาะสมของลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 5
5
2.2 ความชัดเจนในการดําเนินเรื่อง
5
2.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง
2.4 การนําเสนอสื่อมีความสอดคลองกับเนื้อหา
5
รวม
20
3.การใชภาษา
3.1 ความถูกตองของการใชภาษา
4
3.2 ความถูกตองของภาษาที่ใชกับวัยของผูเรียน
4
3.3 ความถูกตองของภาษาที่ใชสื่อความหมาย
4
รวม
12
4.แบบทดสอบ
4.1 ความชัดเจนของคําสั่งและคําถามของแบบทดสอบ
4
4.2 ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ
5
วัตถุประสงค
4.3 ความเหมาะสมของชนิดแบบทดสอบที่เลือกใช
5
4.4 ความเหมาะสมของคําถาม
5
4.5 ความถูกตองของคําตอบและความเหมาะสม
4
ของตัวลวง
4.6 ความสะดวกของวิธีการโตตอบแบบทดสอบ
5
4.7 ความถูกตองของวิธีการรายงานผลคะแนน
5
4.8 ความถูกตองของวิธีการสรุปผลคะแนนรวมคาเฉลี่ย 5
รวม
38
เฉลี่ยดานเนื้อหาและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4 4 4.0 0.00
4 4 4.0 0.00
4 4 4.0 0.00
12 12 4 0.00

ดี
ดี
ดี
ดี

5
5

4
4

4.3 0.58
4.7 0.58

ดี
ดีมาก

5
4
4

4
4
4

4.7 0.58
4.3 0.58
4.0 0.00

ดีมาก
ดี
ดี

4.0
4.7
4.7
4.42
4.35

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

5 2
5 4
5 4
38 30

1.73
0.58
0.58
0.72
0.45
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จากตารางที่ 3-6 สรุปไดวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นอยูใน ระดับดี
เฉลี่ยอยูที่ 4.35 และมีค าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.45 ซึ่ ง แสดงใหเ ห็นถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
3.4.3 การประเมินผลดานเทคนิคของบทเรีย นบทเรีย นออนไลนประกอบดวย สวนนําบทเรียน,
เนื้อหาของบทเรียน, สวนประกอบดานมัลติมีเดีย, ตัวอักษรและสี, การออกแบบการปฏิสัมพันธ และการจัด
บทเรียนผลการวิเคราะหขอมูลที่ไ ดจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค นํามาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปรากฏผลดังตารางที่ 3-7
ตารางที่ 3-7 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
รายการ
1.สวนนําของบทเรียน
1.1 เราความสนใจของผูเรียน
รวม
2 เนื้อหาของบทเรียน
2.1 ความชัดเจนของโครงสรางบทเรียน
2.2 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคที่
2.3 ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับการ
2.4 ความชัดเจนของเนื้อหาบทเรียน
รวม
3. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา
3.2 ความชัดเจนของภาพที่ใชประกอบบทเรียน
3.3 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน
3.4 ความชัดเจนของวิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
รวม
4. ตัวอักษรและสี
4.1 ความเหมาะสมของรูปแบบอักษรที่ใชนําเสนอ
4.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช
4.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
4.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลังบทเรียน
รวม
5. การออกแบบปฏิสัมพันธ
5.1 การออกแบบปฏิสัมพันธใหใชงานงาย
5.2 การควบคุมเสนทางการเดินของบทเรียน
5.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรียน

ผูเชี่ยวชาญทานที่
1 2 3

�
𝒙𝒙

S.D.

3
3

4
4

4 3.67 0.58
4 3.67 0.58

4
4
3
3
14

5 4
5 5
5 4
5 4
20 17

4
4
4
3
14

5 4 4.33 0.58
4 4
4 0.00
4 4
4 0.00
4 4 3.67 0.58
17 16 4.00 0.43

3
3
3
3
12

4 4
4 3
4 3
4 4
16 14

4
3
4

4
4
4

4.33
4.67
4.00
4.00
4.25

3.67
3.33
3.33
3.67
3.50

0.58
0.58
1.00
1.00
0.75

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

0.58
ดี
0.58 ปานกลาง
0.58 ปานกลาง
0.58
ดี
0.52
ดี

4 4.00 0.00
4 3.67 0.58
4 4.00 0.00

ดี
ดี
ดี
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รายการ

ผูเชี่ยวชาญทานที่ 𝒙𝒙
� S.D.
1 2 3
3 4 5 4.00 1.00
4 3 4 3.67 0.58
18 19 21 3.87 0.52

5.4 วิธีการตอบโตของบทเรียน
5.5 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ
รวม
6. การจัดการบทเรียน
6.1 การนําเสนอชื่อเรื่องหลักของบทเรียน
4
6.2 การนําเสนอชื่อเรื่องยอยของบทเรียน
4
6.3 การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาสหรือ
4
แปนพิมพ
6.4 ความสอดคลองระหวางคําถามระหวางบทเรียน 3
กับ
6.5 ความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน
3
6.6 การใชประโยชนจากคอมพิวเตอรในการจัดการ
4
บทเรียน
รวม
22
เฉลี่ยดานเทคนิคและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4
4
4

4
4
4

4
4
4

3

4 3.33 0.58

4
4

5
4

4
4

0.00
0.00
0.00

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช

1.00
0.00

ดี
ดี

23 25 3.89 0.47
3.82 0.52

ดี
ดี

จากตารางที่ 3-7 สรุปไดวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคมีความคิดเห็นอยูใน ระดับมาก
เฉลี่ยอยูที่ 3.82 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.52 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญที่มี
ความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
3.4.7.3 นําไปทดสอบกับผูเรียนกลุมยอยซึ่ง ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ณ โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จํานวน 3 คน เพื่อนําขอแสนอแนะที่ไดในการใชบทเรียนมา ปรับปรุงแกไข
3.4.7.4 นําขอผิดพลาด ขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงบทเรียน
3.4.7.5 นําไปทดสอบกับผูเรียนกลุมทดลองจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.4.7.6 ประเมินบทเรียนบทเรียนออนไลน
3.5 การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนิน การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนิ นการทดลองตามแบบแผนของ
การวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2564
3.5.1 ติดตั้งบทเรียนออนไลน เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 วิชาวิทยาการคํานวณ 3 ตามวิธีสอนแบบ
MIAP บนแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน
3.5.2 วางแผนการดําเนินการทดลองเรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 วิชา
วิทยาการคํานวณ 3 ตามวิธีสอนแบบ MIAP ที่พัฒนาขึ้น
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ตารางที่ 3-8 แผนการดําเนินการทดลองเรียน
วัน เดือน ป
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

เรื่องที่เรียน

ลงทะเบียนเรียน, ทดสอบกอนเรียน
การนําเสนอและแบงปนขอมูล
การแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เทคโนโลยีเกิดใหม
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
อาชีพที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
ทดสอบหลังเรียน

3.5.3 ผูวิจัยไดแนะนําขั้นตอนการใชงานบทเรียนออนไลน โดยใหกลุมตัวอยางเขาใชงานบทเรียน
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
3.5.3.1 ลงทะเบียนเรียน
3.5.3.2 ศึ ก ษารายละเอี ยดหลั ก สู ต รรายวิ ช า, สิ่ ง ที่ ผู เ รี ยนจะได เรี ย นรู , สื่ อ การเรี ย นรู
รายวิชา
3.5.3.3 ศึกษาโครงสรางรายวิชา
3.5.4 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้นกลุมตัวอยางจะทดลองเรียน และ ทํา
แบบฝกหัดระหวางบทเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นภายใต การควบคุมของผูวิจัย
3.5.5 เมื่อกลุมตัวอยางเรียนจบบทเรียนแลว จะตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
3.5.6 นํ าผลคะแนนที่ไ ด จ ากการทดสอบระหว า งเรี ยน และแบบทดสอบหลัง เรี ยนแล วนํ า มา
วิเคราะห ตามสูตรการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามสมมติฐานขอที่
2 บทเรียนบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาการคํานวณ 3 มีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูในเกณฑ 80/80 ตาม
เกณฑ E1/E2 จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน โดยทําการทดลองกับกลุม ตัวอยาง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 จํานวน 30 คน และเปนนักเรียนที่ยังไมผานการเรียน วิทยาการคํานวณ 3
มากอน โดยทําการทดลองโดยวัดจากการเรียนรูจากการทํา แบบทดสอบระหวางเรียน หลังจากที่นักเรียนเรียน
จบทุกหนวยการเรียนรู จึงนําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน ไดตาม เกณฑ 80/80
ตารางที่ 3-9 คาคะแนนการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนบทเรียนออนไลน
ผลการทดสอบระหวางเรียน (E1)
ผลการทดสอบหลังเรียน (E1)
คนที่
คะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเปนรอยละ คะแนนเต็ม 27 คะแนน
คิดเปนรอยละ
1
20
83.33
21
87.50
2
20
83.33
22
91.67
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ผลการทดสอบระหวางเรียน (E1)
คะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเปนรอยละ
3
18
75.00
4
20
83.33
5
18
75.00
6
20
83.33
7
20
83.33
8
19
79.17
9
21
87.50
10
18
75.00
11
17
70.83
12
19
79.17
13
19
79.17
14
20
83.33
15
18
75.00
16
21
87.50
17
20
83.33
18
16
66.67
19
19
79.17
20
20
83.33
21
21
87.50
22
20
83.33
23
21
87.50
24
20
83.33
25
19
79.17
26
19
79.17
27
19
79.17
28
20
83.33
29
19
79.17
30
18
75.00
รวม
579.00
2412.50
คาเฉลี่ย
19.30
80.42
คนที่

ผลการทดสอบหลังเรียน (E1)
คะแนนเต็ม 27 คะแนน
คิดเปนรอยละ
19
79.17
23
95.83
20
83.33
21
87.50
21
87.50
23
95.83
23
95.83
20
83.33
20
83.33
21
87.50
21
87.50
22
91.67
21
87.50
24
100.00
22
91.67
18
75.00
22
91.67
22
91.67
23
95.83
22
91.67
23
95.83
22
91.67
20
83.33
22
91.67
22
91.67
24
100.00
20
83.33
19
79.17
643.00
2679.17
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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๒๘๐
E1= ๓๐ × 100
๓๐

E1= 80.42%
80 ตัวหลัง ใชสูตร
E2=

∑ 𝑋𝑋
𝑛𝑛
𝐴𝐴

× 100

๖๔๓
E1= ๓๐ × 100
๓๐

E2= 89.31%
ตารางที่ 3-10 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน
รายการ
จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม
ผลการทดสอบระหวางเรียน (E1)
30
27
ผลการทดสอบหลังเรียน (E2)
30
27

คะแนนเฉลีย่
19.30
21.43

ประสิทธิภาพ
80.42
89.31

จากตารางที่ 3-10 แสดงให เ ห็ น ว า บทเรี ย นบทเรี ย นออนไลน วิ ช า วิ ท ยาการคํ า นวณ 3
มีประสิทธิภาพ 80.42/89.31 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 80/80 ทําใหบทเรียนที่ พัฒนาขึ้นสามารถ
นําไปใชงานได
3.5.7 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 ตามสูตรการหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (t-test) ผลการวิเคราะหตามมติฐานขอที่
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากที่เรียนดวย บทเรียนบทเรียนออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อเทียบกับกอนเรียนดวยบทเรียนบทเรียน
ออนไลน
ตารางที่ 3-11 คาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนบทเรียนออนไลน

คนที่
1
2

ผลการ
ทดสอบ
กอนเรียน
คะแนนเต็ม
27
6
5

ผลการ
ทดสอบ
คิดเปนรอย หลังเรียน
ละ
คะแนนเต็ม
27
25.00
21
20.83
21

คิดเปนรอย
ละ

ผลตาง (d)

D2

87.50
87.50

15
16

225
256
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คนที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม
เฉลี่ย

ผลการ
ทดสอบ
กอนเรียน
คะแนนเต็ม
27
7
9
6
10
12
11
12
9
8
6
5
7
9
6
5
10
12
11
12
9
8
6
5
10
12
11
5
9
259
8.63

ผลการ
ทดสอบ
คิดเปนรอย หลังเรียน
ละ
คะแนนเต็ม
27
29.17
22
37.50
21
25.00
24
41.61
21
50.00
21
45.83
23
50.00
23
37.50
20
33.33
20
25.00
21
20.83
21
29.17
22
37.50
21
25.00
24
20.83
22
41.61
21
50.00
21
45.83
23
50.00
23
37.50
20
33.33
20
25.00
21
20.83
21
41.61
21
50.00
21
45.83
23
20.83
21
37.50
21
643
35.97
21.43

คิดเปนรอย
ละ

ผลตาง (d)

D2

91.67
87.50
100.00
87.50
87.50
95.83
95.83
83.33
83.33
87.50
87.50
91.67
87.50
100.00
31.67
87.50
87.50
95.83
95.83
83.33
83.33
87.50
87.50
87.50
87.50
95.83
87.50
87.50
89.31

15
12
18
11
9
12
11
11
12
15
16
15
12
18
17
11
9
12
11
11
12
15
16
11
9
12
16
12
384
-

225
144
324
121
81
144
121
121
144
225
256
225
144
324
289
121
81
144
121
121
144
225
256
121
81
144
256
144
5322
-
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การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียน บทเรียนออนไลน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
H0 : µ2 > µ1
H1 : µ2 > µ1
โดย µ1 คือ คาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบกอนเรียนไดถูกตอง
µ 2 คือ คาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง
จากสมมติฐานขอที่ 3 ผลการหาคาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชสถิติ t-test (วรัญญา, 2540 : 213)
t=

∑ 𝐷𝐷

�𝑚𝑚 ∑𝐷𝐷 2−(∑ 𝐷𝐷)
𝑛𝑛−1

t=

2

๓๘๔
�

(๓๐×๕๓๒๒)−(๓๔๘)๒
๓๐−๑

t = 18.72
เมื่อ df = 30-1 = 29
จากการเปดตาราง t ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไดคา t test = 0.854
T คํานวณ = 18.72
T ตาราง = 1.6991
ดัง นั้น จึง สรุปได วาคา T คํานวณ มีคามาก กว า T ตาราง จึง ยอมรับ H0 หรือ ปฏิเสธ H1 นั่น คื อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
จากการเปรียบเทียบระกวางคะแนนสอบกอนเรียน และคะแนนสอบหลังเรียนดวยบทเรียน บทเรียน
ออนไลนที่พัฒนาขึ้น โดยใชการทดสอบคา t-test ปรากฏผลดังตารางที่ 3-13
ตารางที่ 3-12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
รายการ
คะแนนสอบกอนเรียนดวย
บทเรียน
คะแนนสอบหลังเรียนดวย
บทเรียน

จํานวน
ผูเรียน
30

คะแนนเฉลีย่
8.63

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.18

30

21.43

1.48

T คํานวณ

T ตาราง

18.72

= 1.6991
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จากตารางที่ 3-1๒ การศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลัง เรียนดวย
บทเรียนบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเยนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
เมื่อพิจารณาผลคะแนนกอนเรียนมีระดับคาเฉลี่ยอยูที่ 8.63 ซึ่งต่ํากวาคะแนนหลังเรียนซึ่งมีระดับคะแนนอยู
ที่ 21.43 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเกิดจากการเรียนดวย
บทเรียนบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น และสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ที่ตั้งไว
3.6 การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึก ษาวิ จัยเรื่องการพัฒ นาบทเรีย นบทเรีย นออนไลน ตามวิ ธีสอนแบบ MIAP วิ ชา วิทยาการ
คํานวณ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดดําเนินการ วิเคราะหขอมูลตาง ๆ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
3.6.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
3.6.1.1 คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน ดังสมการที่ 3-1 (พวงรัตน, 2543:143)

17

เมื่อ

𝑥𝑥̅

∑ 𝑥𝑥

𝑛𝑛

𝑥𝑥̅ =

∑ 𝑥𝑥
𝑛𝑛

คือ คาเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
คือ จํานวนผูเรียนทั้งหมด
3.6.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชสูตร (บุญชม, 2535 : 103)
S.D. =

∑𝑥𝑥 2−(∑ 𝑥𝑥)2
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

S.D คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑ 𝑥𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนผูสอบทั้งหมด
∑𝑥𝑥 2 คือ ผลรวมของคะแนนของผูสอบแตละคนยกกําลังสอง
𝑛𝑛 คือ จํานวนผูเรียนทั้งหมด
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0 หมายความวาขอมูลชุดนั้นไมมีการกระจายถาเปนความคิดเห็นของ
ผูใชบทเรียนหรือผูเชี่ยวชาญตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงวาความคิดเห็นของผูใชบทเรียนหรือผูเชี่ยวชาญทุกคนมี
ความเห็นตอสิ่งนั้นเหมือนกัน
ขอบเขตของคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูใชบทเรียน (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 สถิติที่ใชในการหาคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ใชสูตร
(กองวิจัยทางการศึกษา, 2545:83)
IOC=

∑ 𝑅𝑅
𝑁𝑁

IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค
∑ 𝑅𝑅 คือ ผลรวมของคะแนนประเมินจากผูเชี่ยวชาญแตละคน

𝑁𝑁

คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ

ซึ่งคะแนนในการวิเคราะหความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค อาจจะกําหนด ดวยคา
อยางงายซึ่งแสดงความมั่นใจในการวิเคราะห เปน 3 ระดับ จากมากไปนอย เชน
+1 เมื่อ เห็นดวยวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค
0 เมื่อ ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค
1 เมื่อ ไมเห็นดวยวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองที่
สามารถยอมรับไดควรมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
3.6.2.2 การวิเคราะหความยากงาย ใชสูตรที่ 3-4 (บุญธรรม, 2543:355)
P=

𝑅𝑅𝐻𝐻 +𝑅𝑅𝐿𝐿

𝑁𝑁𝐻𝐻 +𝑁𝑁𝐿𝐿

เมื่อ
P คือ ระดับความยากงาย
𝑅𝑅𝐻𝐻 คือ จํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง
𝑅𝑅𝐿𝐿 คือ จํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน
𝑁𝑁𝐻𝐻 คือ จํานวนผูเรียนในกลุมเกง
𝑁𝑁𝐿𝐿 คือ จํานวนผูเรียนในกลุมออน
ขอบเขตของคายากงายและความหมาย
0.81-1.00 เปนขอสอบที่งายมาก
0.61-0.80 เปนขอสอบที่คอนขางงาย
0.41-0.60 เปนขอสอบที่ยากงายพอเหมาะ
0.21-0.40 เปนขอสอบที่คอนขางยาก
0.00-0.20 เปนขอสอบที่ยากมาก
การเลือกขอสอบควรพิจารณาจากคาความยากงายของขอสอบที่อยูประมาณ 0.20-0.80
17
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3.6.2.3 การวิเคราะหอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ใชสูตรที่ 3-5 (บุญธรรม, 2543:355)
R=

𝑅𝑅𝐻𝐻 +𝑅𝑅𝐿𝐿
𝑁𝑁𝐻𝐻/𝐿𝐿

เมื่อ
R คือ อํานาจจําแนก ออน
𝑅𝑅𝐻𝐻 คือ จํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง
𝑅𝑅𝐿𝐿 คือ จํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน
𝑁𝑁𝐻𝐻/𝐿𝐿 คือ จํานวนผูเรียนในกลุมเกงหรือจํานวนผูเรียนในกลุมออน
ขอบเขตของคาอํานาจจําแนกและความหมาย
0.40 ขึ้นไป อํานาจจําแนกสูง คุณภาพดีมาก
0.30-0.39 อํานาจจําแนกปานกลาง คุณภาพดีพอสมควร
0.20-0.29 อํานาจจําแนกคอนขางต่ํา คุณภาพดีพอใชได
0.00-0.19 อํานาจจําแนกต่ํา คุณภาพใชไมไดดังนั้นคาอํานาจจําแนกที่ยอมรับได คือ ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
17

: 215)

3.6.2.4 การหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) (ลวนและอังคณา, 2539
∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑘𝑘
1
�−
�
𝑆𝑆 2
𝑘𝑘−1

r tt =

เมื่อ
r tt คือ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
𝑘𝑘 คือ จํานวนขอของแบบทดสอบ
𝑝𝑝 คือ สัดสวนของผูเรียนที่ตอบถูกกับผูเรียนทั้งหมด
𝑞𝑞 คือ สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หือคือ 1-p
𝑆𝑆 2 คือ ความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่เชื่อถือไดควรจะมีคาตั้งแต 0.60 ขึ้นไป
3.6.2.5 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน (มนตชัย, 2539 : 80)
17

E1 =
E2 =

∑ 𝑋𝑋
×๑๐๐
𝑁𝑁

𝐴𝐴

∑ 𝑌𝑌
×๑๐๐
𝑁𝑁

𝐵𝐵

E1 คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพระหว า งกระบวนการเรี ย น โดยคิ ด จากคะแนนเฉลี่ ย ของการทํ า
แบบทดสอบทายบทเรียนแตละบทเรียนโดยคิดเปนรอยละ
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E2 คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพระหว า งกระบวนการเรี ย น โดยคิ ด จากคะแนนเฉลี่ ย ของการทํ า
แบบทดสอบรวมโดยคิดเปนรอยละ
เมื่อ
∑ 𝑋𝑋 คือ คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบทเรียน
∑ 𝑌𝑌 คือ คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบรวม
𝐴𝐴 คือ คะแนนเต็มรวมของแบบทดสอบทายบทเรียน
𝐵𝐵 คือ คะแนนเต็มรวมของแบบทดสอบรวม
𝑁𝑁 คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
3.6.2.6 การวิเคราะหความแตกตางระหวางเรียนคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใช
สูตรที่ 3-8 (วรัญญา, 2540 : 213)
17

t=

∑ 𝐷𝐷

�𝑚𝑚 ∑𝐷𝐷 2−(∑ 𝐷𝐷)
𝑛𝑛−1

2

เมื่อ
T
แทน วิกฤตใน t-distribution
∑ 𝐷𝐷
แทน รวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
2
∑ 𝐷𝐷
แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตละคนยกกําลังสอง
2
(∑ 𝐷𝐷) แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดยกกําลังสอง
N
แทน จํานวนประชากร
17

17T

17T
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บทที่ 4
ผลของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของ
นักเรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ กษาปที่ 6 (2) เพื่อหาประสิท ธิภาพของการพัฒ นาบทเรียนออนไลน บนแพลตฟอร ม
Racha1-Online ด ว ยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP เรื่ อ ง วิ ท ยาการคํ า นวณ 3 รายวิ ช า ว33285
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรู ปแบบ MIAP เรื่อง วิท ยาการคํ านวณ 3 รายวิช า ว33285 วิ ทยาการคํานวณ 3 ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 (4) เพื่อหาความพึง พอใจของผูเรียนหลัง จากเรียนดวยการพัฒ นาบทเรียนออนไลนบน
แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว
33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจากผูวิจัยไดดําเนินการ ทดลองโดยใช
เครื่องมือที่สรางขึ้นแลวนั้น ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน เรียน ผลการวิจัยมีดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนออนไลน
4.3 ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยบทเรียนออนไลน
4.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ
MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
6
บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นสําหรับการ
วิจัยในครั้งนี้เปนบทเรียนที่สรางขึ้นดวยโปแกรม Adobe Photoshop และ โปรแกรม Adobe Premier Pro
ลักษณะการนําเสนอบทเรียนประกอบดวย 3 หนวยการเรียนรู จํานวน 9 เรื่อง ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอ ไดแก 1.1 การนําเสนอและแบงปนขอมูล 1.2 การแบงปนขอมูลอยาง
ปลอดภัย หนวยการเรียนรูที่ 2 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 2.2 เทคโนโลยีเกิดใหม 2.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาชีพ บทบาทตอสังคม และวัฒนธรรม 3.1 อาชีพที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สัง คม และ
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วัฒนธรรม โดยลักษณะของบทเรียนจะเปนแบบเรียนเปนลําดับเชิงเสน ในแตละ บทเรียนจะมีลักษณะการ
เรียนแบบแบบใหคิดคําตอบของปญหาเพื่อนําเขาสูบทเรียน การทําแบบทดสอบกอนเรียน การเรียนเนื้อหา
ที่มีการตอบ คําถามสั้นๆหลังการเรียนจบแตละหัวขอ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู ผูเรียน
จะตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบ นแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6
บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพของ
บทเรียนอยูในเกณฑ 80/80 ตาม เกณฑ E1/E2
จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 โดยทําการทดลองกับกลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/๒ จํานวน 30 คน และเปน
นักเรียนที่ยังไมผานการเรียน วิทยาการคํานวณ 3 มากอน โดยทําการทดลองโดยวัดจากการเรียนรูจากการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนหลังจากที่นักเรียนเรียนจบทุกหนวยการเรียนรูจึงนําคะแนนมาหา ประสิทธิภาพของ
บทเรียนบทเรียนออนไลนไดตามเกณฑ 80/80
4.3 ผลการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ผลการวิเคราะหตามมติฐานขอที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลัง จากที่เรียนดวยบทเรียน
ออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3
รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อเทียบกับกอนเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน
4.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อ ง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการ
คํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
นําแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหา
คาเฉลี่ย 𝑥𝑥̅ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ผลการหาความพึง พอใจของผูเ รี ยนหลัง จากเรีย นดว ยบทเรีย นออนไลน บนแพลตฟอร ม
Racha1-Online ด ว ยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP เรื่ อ ง วิ ท ยาการคํ า นวณ 3 รายวิ ช า ว33285
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ขอ
1

𝑥𝑥̅
4.22

SD.
3.71

แปลผล
มาก
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ขอ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
เฉลี่ย

𝑥𝑥̅
4.41
4.48
4.33
4.41
4.39
4.02
4.28
3.91
4.24
4.22
4.41
4.48
4.39
4.02
4.28
3.91
4.39
4.39

SD.
3.57
3.51
3.63
3.57
3.58
3.86
3.67
1.15
3.70
3.71
3.57
3.51
3.58
3.86
3.67
1.15
3.58
3.58

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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บทที่ 5
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค (1) การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ
3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม
Racha1-Online ด ว ยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP เรื่ อ ง วิ ท ยาการคํ า นวณ 3 รายวิ ช า ว33285
วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรู ปแบบ MIAP เรื่อง วิท ยาการคํ านวณ 3 รายวิช า ว33285 วิ ทยาการคํานวณ 3 ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 (4) เพื่อหาความพึง พอใจของผูเรียนหลัง จากเรียนดวยการพัฒ นาบทเรียนออนไลนบน
แพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง วิทยาการคํานวณ 3 รายวิชา ว
33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้
5.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
หลังจากไดดําเนินการวิจัยเพื่อการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนการพัฒ นาบทเรียนออนไลนบน
แพลตฟอร ม Racha1-Online ดว ยกระบวนการสอนรูป แบบ MIAP เรื่ อง วิ ทยาการคํ านวณ 3 รายวิ ช า
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมั ธยมศึ กษาปที่ 6 จนเสร็ จสิ้น ผูวิจั ยได นําขอ มูลมาสรุ ป
ผลการวิจัยไดดังนี้
5.1.1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดวยกระบวนการ
สอนรู ปแบบ MIAP เรื่อง วิท ยาการคํ านวณ 3 รายวิช า ว33285 วิ ทยาการคํานวณ 3 ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธ ยมศึก ษาป ที่ 6 ที่ สร างขึ้น โดยคิด จากคะแนนเฉลี่ย ของกลุ มตั วอย างผูใ ช บทเรี ยนไดค ะแนนเฉลี่ ยของ
แบบฝกหัดระหวางเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน มีคาเทากับ 80.42/89.31ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ
80/80 และเปนไปตาม สมมติฐานที่ตงั้ ไว
5.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒ นา
บทเรีย นออนไลนบนแพลตฟอรม Racha1-Online ดว ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อ ง วิท ยาการ
คํานวณ 3 รายวิชา ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้น สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
5.1.3 เพื่อหาความพึ ง พอใจของผูเรี ยน หลั ง จากเรี ยนดวยบทเรีย นการพัฒ นาบทเรียนออนไลนบ น
แพลตฟอร ม Racha1-Online ดว ยกระบวนการสอนรูป แบบ MIAP เรื่ อง วิ ทยาการคํ านวณ 3 รายวิ ช า
ว33285 วิทยาการคํานวณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมาก (เฉลี่ย 4.39)
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป ควรให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายและมากขึ้ น
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู และควรนําไปใชจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรใน
เนื้อหาอื่น เพื่อศึกษา ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมความเขาใจธรรมชาติของวิชาคอมพิวเตอร ใหเกิดขึ้นกับ
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น
5.2.2 จากผลการวิจัยพบวา ควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนในหองเรียนที่สามารถเชื่อมโยง
ความรูสูชีวิตจริงเพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงการเรียนรูที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
5.2.3 ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรวมรวบขอมูลที่เพียงพอ และใหสมบูรณ
มากขึ้น เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด
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