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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ 
ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/802) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ แบบ

ประเมินคุณภาพสื่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประดิษฐ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent) for Dependent Variables

 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ มีคาสูงกวา

เกณฑ 80/802) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

คําสําคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส, การประดิษฐ

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to develop e-Learning Media of Occupations 

and Technology Learning Area: Invention, for Mattayomsuksa 2 students that meet the 

80/80 efficiency criteria, 2) to compare the pretest score with the posttest score administered 

before and after the study from the e-Learning Media of Occupations and Technology Learning 

Area:Invention, for Mattayomsuksa 2 students. The sample group was 40 Mattayomsuksa 2 

students of Suwannaram Wittayakom School, derived from cluster random sampling method. 

The research tools were the e-Learning Media of Occupations and Technology Learning Area: 

Invention, for Mattayomsuksa 2 students, the achievement test for Invention subject of 

Mattayomsuksa 2, the quality assessment for e-Learning Media of Occupations and Technology 

Learning Area: Invention, for Mattayomsuksa 2 students. The statistics used in this study were 

percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.), and t-test (dependent).

 The results of the study were 1) The efficientcy of the e-Learning Media of Occupations 

and Technology Learning Area: Invention was higher than 80/80. 2) The posttest score was 

statistically significant higher than the pretest score at .01 level.

คําสําคัญ : Development of the e-Learning Media of Occupations and Technology, Invention

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน (กรม

วิชาการ, 2545, น.2) การเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว และเขาถึงไดงายของเทคโนโลยีตางๆ 

โดยเฉพาะคอมพิวเตอรทาํใหนกัเรยีนมคีวามสนใจ

และคนควาหาความรู รวมไปถึงเพลิดเพลินหลง

ไปกับข อมูลอันมหาศาลจนอาจได รับข อมูล

ที่ไมสมวัยหรือรับขอมูลที่ไมถูกตอง เพราะใครๆ 

กส็ามารถนําขอมลูอยางไรก็ไดไปเผยแพรในระบบ

เครือขาย (อางในเอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่องการเรียนการสอนในอุดมศึกษายุค IT) วา

สิ่งเบี่ยงเบนความสนใจในอินเทอรเน็ตขาดการ

จัดเรียงระบบท่ีดีทําใหผูเรียนตองใชเวลาในการ

คนควาข อมูลเพิ่มเติมมากเกินไป อีกทั้งยังมี

สิ่งเบ่ียงเบนความสนใจเขามาระหวางการทอง

อินเทอรเน็ตเพื่อคนควาขอมูลอีกดวย

บทนํา
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีผล

ตอการดํารงชีวิตของคนในสังคม จากการนํา

เทคโนโลยมีาใชเปนสือ่ตามความตองการในแตละ

กลุมคนในสังคม ไมวาทางตรงหรือทางออมยอม

นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง และมีผลกระทบท้ัง

ทางบวกหรือทางลบแลวแตการนําเทคโนโลยีนั้น

ไปใชเพราะเทคโนโลยีได กลายเปนสวนหนึ่ง

ในระบบงานในสาขาตางๆ แมกระทั่งในการเรียน

การสอนดังเห็นไดจาก การแบงกลุ มสาระการ

เรียนรู กลุมการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ซึ่งได

กําหนดสาระในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให

นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยี 
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 นอกเหนือจากข อมูลอันมหาศาลแล ว 

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังอยู 

ในระยะวัยรุ นการเตรียมแผนการสอน  และ

การจัดการเรียนการสอน การเลือกสื่อการสอน

ตองเตรียมไวลวงหนา ครูผูสอนตองเปนผูรอบรู

เหตุการณ และคนหาความรูใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ 

เชนเดียวกับสาระการเรียนรู การงานอาชีพ และ

เทคโนโลยี และในการศึกษาการจัดกลุมแบบการ

จัดนักเรียนแบบคละกันเปนสภาพท่ีแทจริงตาม

ธรรมชาติ ครผููสอนมักจะประสบปญหาในการสอน

ใกลเคียงกันคือ เด็กออนเรียนไมคอยทัน สวน

เด็กเกงจะไมไดรับการสงเสริมความรูอยางเต็ม

ศักยภาพ

 ความพยายามในการแก ป ญหา  หรือ

พัฒนาใหการศึกษาดีขึ้นนักเรียนไดรับความรู 

อยางมากที่สุด ตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคล ความตองการในการเรียนรู ในยุคปจจุบัน 

และอนาคตอันเปนยุคขอมูลขาวสาร มีองคความรู

เกิดข้ึนจากแหลงตางๆ มากมาย การเรียนดวย

ตนเอง มีอิสระในการศึกษาตางๆ เหลานี้ เปน

ความพยายามในการแกปญหาทางการศึกษา

เพื่อใหเกิดการเรียนรูใหไดมากที่สุด จากหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 

และเทคโนโลยีในชวงชั้นที่ 3 เปนชวงชั้นที่ตองการ

ขอมูลที่เหมาะสม และมากพอท่ีจะตอบสนอง 

ความตองการเรียนรู  เพื่อเปนแนวทางในการ

ศึกษา  ว าจะตองการศึกษาตอ  หรือจะเข าสู 

เสนทางอาชีพ นอกจากน้ีมาตรฐานการเรียนรู

ในกลุ มสาระนี้ยังจะเปนสวนสําคัญในการให

ฐานความคิด เรื่องราวประสบการณตางๆ ตาม

ความสนใจไดดี ซึ่งเปนสวนท่ีสามารถจะเพ่ิมเติม

ความรูความคิดประสบการณใหนักเรียนไดตาม

วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ไดตั้งไว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเรื่องของการประดิษฐ ซึ่งจะเปนตัวเนื้อหา

ที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธกับ

ชีวิตประจําวันการเรียนการสอน เรื่องการประดิษฐ

เป นเ ร่ืองท่ีต องมีการใหข อมูล แนวความคิด 

ความรู ตางๆ เปนพื้นฐาน เปนแนวทางใหนักเรียน

ไดเรียนรู จดจํา และสามารถนําไปเช่ือมโยงกับ

ความรูเดิม แลวนําออกมาสรางสรรคสิ่งประดิษฐ

ขึ้นมา ขอมูลจึงตองไมใชแคข อความอธิบาย

เทานั้น ถาเปนภาพจะเกิดการเรียนรูและเขาใจ

ไดเร็วกวา ดังนั้นการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

เปนสิ่งที่เหมาะสมและนาสนใจ เพราะสามารถ

ใชไดทั้งการอาน การนําเสนอในลักษณะของสื่อ

ประสม (Multimedia) มีความสามารถในการ

ถายทอด นักเรียนมีความชอบสนใจ กอใหเกิด

การเรียนรูเพราะสื่อสามารถถายทอดใหนักเรียน

สามารถตอบสนองกับเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว

เปนการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง และไมวา

จะเปนในหองเรยีนหรอืนอกหองเรยีน เปนการตอบ

สนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 

ไมวาจะเรียนเร็วหรือชา หรือวาในเวลาใด ดังนั้น

การนําบทเ รียนอิ เ ล็กทรอนิกส มาใช  ในการ

เรียนการสอนจึงเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนได เพราะทําใหนักเรียนมี

ความรูจากการศึกษาได นั่นเพราะการนําบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีจุดเดนที่ช วยเพิ่มแรงจูงใจ

ให นักเรียน  คือการประกอบกันของสี  ภาพ 

การเคล่ือนไหวท่ีแตกตางจากหนังสือเรียนปกติ 

จะเปนการเพิ่มความเสมือนจริงเพ่ิมความจดจํา 

และเราความสนใจของนักเรียน ความสามารถ

ของคอมพิวเตอรยังนําไปใชในลักษณะของการ

ศึกษารายบุคคลได โดยสามารถเรียนไดตาม

ความสามารถของตน บรูเนอรเชื่อวาการเรียนรู 

จะเกิดขึ้นเมื่อผู เรียนไดประมวลขอมูลขาวสาร
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จากการท่ีมีปฏิสัมพันธ กับสิ่ งแวดล อม  และ

สํารวจสิ่งแวดลอม การรับรู ของมนุษยเปนสิ่ง

ที่เลือกหรือสิ่งที่รับรู ที่เกิดขึ้นกับความใสใจของ

ผู เรียนท่ีมีตอส่ิงนั้นๆ การเรียนรูจะเกิดจากการ

คนพบเน่ืองจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น 

ทฤษฏีของบรูเนอรไดชี้อยางเดนชัดวาครูนั้นไมใช

ผูบอกแตครูควรเปนผูแนะแนวทางเพิ่มใหนักเรียน

ไดใชความคิดความสามารถของตนคนพบส่ิงตางๆ 

ดวยตนเอง

 สาระการ เ รียนรู  การงานอา ชีพ  และ

เทคโนโลยีเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐาน

ความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิด 

และการทํางานอยางสรางสรรค สําหรับมาตรฐาน

การเรียนรู  ที่ สอดคล องกับสภาพป ญหาใน

ชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติตลอดจนมาตรฐาน

การเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผูเรียนในสถานศึกษาพัฒนา

เพิ่มเติมได (กรมวิชาการ, 2544,น.7) นักเรียน

มีความตั้งใจเรียนสามารถเปนผู ผลิตในสังคม

ไมใชแตเปนเพียงผูบริโภคเพียงอยางเดียว

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ขึ้นมาเพ่ือใช

แก ป ญหาและพัฒนาบทเรียน  ในกลุ มสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว

ดังนี้

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรตน

อิ เล็ กทรอนิกส  

เรือ่งการประดษิฐ

ใ น ก ลุ  ม ส า ร ะ

ก า ร เ รี ย น รู 

ก า ร งานอาชี พ

และเทคโนโลยี

ตัวแปรตาม

 ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็ก-

 ทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ใน

 กลุ มสาระการเรียนรู การงาน

 อาชีพและเทคโนโลยี

 ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนด วย

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการ

 ประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรู

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

เรื่ องการประดิษฐ   ในกลุ มสาระการเ รียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80

 2. เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤท ธ์ิทาง 

การเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุ มสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

สมมติฐานการวิจัย
 1. บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่ องการ

ประดษิฐ ในกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและ

เทคโนโลยี ที่สรางข้ึนมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ 

80/80

 2. ผลสัมฤทธ์ิจากจากการเ รียนด วย

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุม

สาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01
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การดําเนินการวิจัย
 1. การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่องการ

ประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 หาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

 2. เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้คือ 

บทเ รียนอิ เ ล็กทรอนิกส   เ รื่ องการประดิษฐ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําห รับนักเ รียน ช้ันมัธยมศึกษาป ที่  2  เป น

เครื่องมือต นแบบช้ินงานที่ผู วิจัยได สร างขึ้น 

แบงออกเปน 3 สวน ไดแก

 1. บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่ องการ

ประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

 2. แบบทดสอบวั ด ผล สั มฤทธิ์ ท า ง

การเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องการประดิษฐ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2

 3. แบบประเมินเครื่องมือ บทเรียนอิเล็ก-

ทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญ

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการ
ประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 2 มีขั้นตอนการสรางดังนี้

 ศึกษา  วิ เคราะห  และกําหนดขอบเขต

เน้ือหา วัตถุประสงค จากเอกสาร ตํารา และ

ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยเลือกเนื้อหาท่ีสามารถ

เปนตัวแทนของเน้ือหาของสาระท้ังหมด โดยมี

ลักษณะเปนเนื้อหาพื้นฐานหลักที่สําคัญและ

สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ มสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีตางๆ ได คือเรื่อง

การประดิษฐ กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชา จัดเรียงเน้ือหา และ

เขียนเนื้อหาใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก  ไข  ทําแผนภูมิขั้นตอนการ

ดําเนินงาน (Flow Chart) ของการออกแบบ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐให 

ผู เชี่ยวชาญดานเทคนิคตรวจสอบ นําบทเรียน

ที่ปรับปรุงแลวไปดําเนินการหาประสิทธิภาพใหได

ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ที่โรงเรียนสุวรรณาราม โดยมีการทดลอง 3 ครั้ง 

โดยใช นักเรียนกลุ มทดลองและไม ใช ซํ้ าคือ 

การทดลองรายบุคคล (Individual Trial) จํานวน 

3 คน, การทดลองกลุมยอย (Small Group) จาํนวน 

9 คน, การทดลองกลุมใหญ (Field Group) จาํนวน 

30 คน ผลที่ไดมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ 

80/80 แล วนําบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่อง

การประดิษฐที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ไปทดลอง

กับนักเรียนกลุมตัวอยาง

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการ

ประดิษฐ กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 คือแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

มีขั้นตอนการสรางดังนี้

 ศึกษาวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการสราง

แบบทดสอบ  สร างแบบทดสอบแบบเลือก

ตอบ (Multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก แบบ

ทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
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ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกัน ชุดที่ 1 จํานวน 40 ขอ 

และชุดที่  2 จํานวน  46 ขอ  รวมเปนจํานวน 

86 ขอ โดยสร างใหตรงกับวัตถุประสงค นํา

ขอทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไข นํา

ขอทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผู เชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหา ผูเชีย่วชาญดานการวัดและประเมินผล

ประเมินความสอดคลองกับวัตถุประสงค

 นําขอทดสอบที่ผานการประเมินมีคาความ

เที่ยงตรงมากวาหรือเทากับ 0.5 จํานวน 86 ขอ 

ให นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/3 โรงเรียน

สุวรรณารามวิทยาคม จํานวน 30 คน ที่ผ าน

การเรียนวิชา การประดิษฐ สาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี แลวนําคะแนน

ที่ไดมาหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ

จําแนก (r) เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่งมี

คาเฉลี่ยอยู ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ

จําแนกของขอทดสอบเปนรายขอ แบงออกเปน

กลุ มสูงและกลุ มตํ่า โดยใชเทคนิครอยละ 50 

ควรมีคาตั้งแต 0.2 ขึ้นไป การหาคาความเชื่อมั่น

ของขอทดสอบ โดยใชสูตร K-R 20 ของ Kuder-

Richardson ไดขอสอบรวม 35 ขอ มีคาความยาก

งายอยูระหวาง 0.33-0.80 คาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.22-0.56

 นําขอทดสอบที่มีคุณภาพผานเกณฑ ไปใช

เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อ

วัดความรูความเขาใจ หนวยที่ 1 จํานวน 15 ขอ 

หนวยที่ 2 จํานวน 20 ขอ รวม 35 ขอ

 3. การสรางแบบประเมนิเครือ่งมอืสาํหรบั

ผูเชี่ยวชาญ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้

 ศึกษาวิธีการ รูปแบบการสรางแบบประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ตางๆ ที่

เกี่ยวของ โดยแบงเปน 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 แบบ

สอบถามความคิดเห็นทีม่ตีอบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส 

เรื่องการประดิษฐ, ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการประดิษฐกําหนด

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบง

ออกเปน 5 ระดับ นําแบบสอบถามไปใหอาจารย

ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและ

ปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชในการสอบถามความ

คดิเหน็ของผูเชีย่วชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิค

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน

กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

ของนักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้

 คะแนนจากการทดสอบนําไปตรวจให 

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยขอที่ตอบ

ถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือขอที่ไมไดทํา 

หรือตอบเกินกวา 1 คําตอบให 0 คะแนน และนํา

ผลท่ีได ไปวิเคราะหข อมูลทางสถิติ  ดวยการ

นําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน

มาคํานวณ บทเรียนตามเกณฑ E1/E2 ตั้งไวที่ 

80/80 (เปรื่อง กุมุท, 2527) 

วธิกีารดาํเนนิการทดลองและการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยดําเนิน การทดลอง 

และเก็บขอมูลตามขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

 1. กําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก 

นัก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่  2 /3  โ รง เ รี ยน

สุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2555 ได มาจากการสุ มแบบกลุ ม  (Cluster 

Random Sampling) โดยการจับสลาก 



95
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 2. สร างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  เรื่อง

การประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

สําหรับไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง

 3. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการ

ประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่

ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคไปทดลองใชในการเรียน

การสอนเ พ่ือหาประสิทธิภาพของบทเ รียน

อิเล็กทรอนิกส และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. ผู  วิ จัยดํา เนินการทดลองกับกลุ ม

ตัวอยาง และเก็บขอมูล โดยใชสถานที่เปนหอง 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของโรงเรียนสุวรรณาราม

วิทยาคม  จํานวน  1 หอง  คอมพิวเตอร   โดย

ดําเนินการตามข้ันตอนดังต อไปนี้  คือ  ชี้แจง

นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดวิเคราะหหาคุณภาพแลว

จํานวน 35 ขอ ใชเวลา 50 นาที, หลังจากนั้น 

1 เดือน ทําการทดลอง โดยใหนักเรียนไดเรียน

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องการประดิษฐเมื่อ

เรียนจบแลวใหกลุ มตัวอยางทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (post-test) 

ทั้ง 2 หนวยการเรียน รวมจํานวน 35 ขอ ใชเวลา 

50 นาที แลวนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหขอมูล

สรุปผลการวิจัย
 1. ประสทิธภิาพของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส 

เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม พบวามีคาสูง

กวาเกณฑ 80/80 ที่ไดตั้งไว 

 2. การ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ ท า ง

การเรียนคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนดวย

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม พบวาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังเรียน

สูงกว าก อนเรียนอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อและ

หาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใช

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม โดยปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

 1. ผลการหาประสิทธิภาพ การพัฒนา

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม โดยนําไปทดลองกับกลุ มภาคสนาม 

จํานวน 30 คน เม่ือพิจารณาแลวพบวา ผลการ

เรียนรู ของนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

ประสิทธิภาพ 80/80 เนื่องมาจากบทเรียนผาน

การหาประสิทธิภาพตามกระบวนการมาเปน

ลําดับ ตามขั้นตอน ผานการตรวจ ไดรับขอเสนอ

แนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และผูเช่ียวชาญ และทดลองใชกับนักเรียนตาม

ขั้นตอน คือการทดลองรายบุคคล (Individual 

Trial), การทดลองกลุมยอย (Small Group) และ

การทดลองกลุมใหญ (Field Group) ผลที่ไดแสดง

ใหเหน็วา บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส เรือ่งการประดิษฐ 

สาํหรับนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 มปีระสิทธภิาพ

อยูในเกณฑที่กําหนดไว

 2. ผลของการทดลองหาประสิทธิภาพ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ของกลุมตัวอยางมี
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ประสิทธิภาพ 89.51/89.80 แสดงวา เมื่อนักเรียน

ไดเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ 

แลวมีความรู เพิ่มสูงขึ้นกวาเกณฑที่กําหนดไว

คือ 80/80 นอกจากนี้สื่อการสอนที่ได ทําการ

พัฒนาขึ้นนี้ ยังสามารถตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ได อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจัยของอัครเดช ศรีมณีพันธ ผลการวิจัยพบวา 

การพัฒนาหนังสืออิ เล็ กทรอนิกส   รูปแบบ

สื่อประสมเพ่ือการอบรมเร่ือง "การใชสื่อการสอน" 

มีประสิทธิภาพ 81.78/82.17 และผลสัมฤทธิ์

ท า งกา ร เ รี ยนห ลั ง เ รี ยนสู ง กว  า ก  อน เ รี ยน

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่ งสอดคล องกับ 

จริญญา  ม วงจีน  (2549) ได สร างบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอรพื้นฐาน กลุ มสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 1 พบวาบทเรียนท่ีสรางข้ึน

มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความแตกตาง

จากนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยเปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน 

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 ซึ่ ง เป นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ 

จารุวรรณ จันทรทอง (2551) ที่ศึกษาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร

เรื่องเศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอร สูงกว าการสอนตามปกติอย าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุภาภรณ สิปปเวสม (2545) ที่ได

ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เขียนจาก

โปรแกรม Adobe Acrobat พบวาผู เรียนมีผล

สัมฤทธิ์ หลั ง เ รี ยนสู งกว  าก อนเรียนอย  างมี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียน

จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น

 ท้ั งนี้ เนื่ องจากบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส  

เร่ืองการประดิษฐนี้เปนสิ่งที่อยูใกลตัวของนักเรียน

ทําใหตัวสื่อสามารถเขาถึงตัวนักเรียนไดงายข้ึน 

ประกอบกั บบท เ รี ย นอิ เ ล็ กท ร อ นิ กส  เ ป  น

วิธีการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู 

ไดดวยตนเอง ใชงายทันสมัยสามารถถายทอด

ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากผูวิจัย

เลือกส่ือคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะของส่ือประสม 

เปนเทคโนโลยีที่สามารถกระตุนความสนใจของ

นักเรียน นักเรียนสามารถรับรูเนื้อหาไดหลายทาง

จากสือ่ประสมในลกัษณะของบทเรยีอเิลก็ทรอนกิส 

ทําใหผู เรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู

มากขึ้น

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดว า การ

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ 

ที่ออกแบบมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ที่ตั้งไว 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปไดวาการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรยีนสวุรรณารามวทิยาคม 

มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชประกอบการ

เรียนรู กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีได
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ขอเสนอแนะท่ัวไป
 จากกา ร ท่ี ผู  วิ จั ย ไ ด  พัฒนาบท เ รี ยน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

 1. การใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ควรจะ

ตองมีการเตรียมอุปกรณและเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ใหพรอม รองรับตามจํานวนผูเรียน ซึ่งจะสงผลดี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนได

 2. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจําเปน

ตองมีการวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ เชน 

การเขียน flow chart/story board การเตรียม

ภาพประกอบ เสียงประกอบในไฟลที่สามารถ

ใชได กับโปรแกรมการผลิต เพ่ือช วยลดเวลา 

และปญหาระหวางการผลิต เนื่องจากโปรแกรม

ที่ใช สร าง มีข อจํากัดในเร่ืองของประเภทของ

ไฟลที่นําเขามาใชรวมกันในโปรแกรม ทั้งภาพและ

เสียง รวมไป รวมไปถึงการจัดเก็บรูปภาพ ขอมูล

ตางๆ ในเคร่ืองใหอยูอยางเปนหมวดหมูมีการ

กําหนดชื่อลําดับใหเรียบรอยถูกตอง เพื่อสะดวก

ในการเพิ่มเติมหรือแกไข

 3. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

อาจปรับข้ึนไปสูบนเว็บ เพื่อใหผู เรียนไดเรียนรู

ตามความตองการไดมากขึ้น
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