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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

วิชาคอมพิวเตอร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับ

การเรียนรูแบบ NHT และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนรู

แบบ NHT กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงทองวิทยา จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและ

วิธีการ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัย พบวา บทเรียนออนไลน  

วิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรมีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 1.94 โดยการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ     

ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนและการเรียนแบบ NHT อยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบ NHT  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

  

The objectives of this research were 1) to develop the e-learning on computer course, 2) to evaluate 

the effectiveness of the e-learning on computer course, 3) to compare the learning achievement of students 

who studied with the e-learning on computer course cooperated with NHT learning, and 4) to evaluate 

the satisfaction of students who studied with the e-learning on computer course cooperated with NHT 

learning. The sample group was 30 students in Mathayom Suksa 1 students of Kongthong Wittaya School 

by purposive sampling. The research tools were the e-learning, the quality evaluation form in content and 

technical and methodology, the achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire. The research 

results found that the e-learning on computer course had a quality of content and technique and methodology 

at the highest level. The effectiveness of the e-learning was 1.94 with using Meguigans’s formula. The 

average of post-test score was statistically significant higher than pre-test score at .05 level. And the 

students satisfied with the e-learning and NHT learning at a high level. 

 

Keywords: NHT learning, computer assisted instruction, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของทุก

ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูหรือการจัดกระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2560 ใหความสําคัญตอเทคโนโลยีการศึกษาเปนอยางมากเพราะเทคโนโลยีการศึกษาจะเปนปจจัยหลักในการเปล่ียน

กระบวนการเรียนการสอนใหเปนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงทําใหเกิดแนวคิดใหมทางเทคโนโลยีการศึกษาและเปล่ียน

บทบาทของครูตามแนวคิดใหม (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558) 

การออกแบบการเรียนการสอนดวยบทเรียนแบบออนไลน (e-Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนน้ันมีความสําคัญเปน

อยางยิ่ง เพราะบทเรียนแบบออนไลนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ชวยลดขอจํากัดใน

การเรียนการสอน ไดแก ผูเรียนจํานวนมาก สภาพแวดลอมของหองเรียน รวมทั้งชองวางระหวางผูสอนและผูเรียน (นํ้าผ้ึง 

กรอบทอง, 2551)  

จากการสอบถามอาจารยผูสอนวิชา คอมพิวเตอร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่เปนโรงเรียนเปาหมาย 

พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเน้ือหาคอนขางนอยเน่ืองมาจากเน้ือหาเปนทฤษฎี ไมมีการปฏิบัติ จึงสงผลตอความเขาใจ

ของนักเรียน 

เทคนิคการรวมกันคิดหาคําตอบ (Numbered Heads Together)  เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือที่จะทําให

นักเรียนไดทบทวนความรู ความจํา ความเขาใจ หรือฝกคิดรวมกันอยางรวดเร็วเก่ียวกับความรูที่ครูสอน  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียน

มีสวนรวมมากขึ้นในการศึกษาเรียนรูในทุกเรื่องที่ซับซอน (วัชรา เลาเรียนดี, 2547) 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการ

เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และใชวิธีสอนแบบ NHT เพื่อใหนักเรียนรวมกันเรียนรูอันจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร สูงขึ้นและเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT  

2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก 

3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก 

3.3 บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพตามเกณฑของเมกุยแกนส 

3.4 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนทีเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT อยูใน

ระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

      4.1.1 รูปแบบการสอนแบบ NHT 

  เทคนิครวมกันคิด (Numbered Heads Together: NHT) เปนการเรียนโดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน 

คละความสามารถกันและกําหนดหมายเลขประจําตัวใหกับสมาชิกในกลุม แตละกลุมไดรับคําถามและใบงานเพื่อรวมกันหา

คําตอบ อภิปราย ซักถามจนทุกคนในกลุมเขาใจตรงกัน จากน้ันครูเรียกหมายเลขผูเรียนคนใดคนหน่ึงในกลุมตอบคําถามและ

ใหคําชมแกกลุมที่สมาชิกตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุด (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558)  
  

4.1.2 บทเรียนออนไลน  

บทเรียนออนไลน คือ บทเรียนที่จัดทําเพื่อใชเปนส่ือการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนและผูที่

สนใจไดใชศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนได ในบทเรียนจะประกอบไปดวยรายละเอียดตาง ๆ 

ของวิชาน้ัน ๆ รวมทั้งแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบ (อรอนงค เวชจันทร, 2553) 
 

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ คุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมากจากการเรียน

การสอน ตลอดจนความรูสึก คานิยม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และ

ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2530) 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อุเทน พุมจันทร (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 หนวย

การเรียน 2) คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.46/84.9 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80  2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นิดา เกษานุช (2553) ไดทํางานวิจัย เรื่องผลการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝก

ทักษะประกอบกลุมรวมมือแบบ NHT มีความมุงหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดานการอานเชิง

วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะประกอบกลุมรวมมือแบบ NHT ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหา

คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 และ 4) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนฝางพิทยาคม จํานวน 36 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม ผลการวิจัย พบวา 
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1) แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 85.33/84.93 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.7586 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 75.86 3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนดานการอานวิเคราะหโดยใชแบบฝกทักษะประกอบกลุมรวมมือแบบ 

NHT โดยรวมอยูในระดับมาก และ 4) ผลการใชแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนสามารถอานคิดวิเคราะหไดดีมาก 

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบ มีการวางแผนการทํางาน คนเรียนเกงไดชวยเหลือคน

เรียนออน 

 

5. วิธีการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 หอง 

จํานวนทั้งหมด 485 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7 จํานวน 30 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากอาจารยที่โรงเรียนคงทองวิทยาอนุญาตใหเก็บขอมูลการวิจัยกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 หองที่ 7 ซ่ึงผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยไดพิจารณารวมกันพบวา นักเรียนในหองเรียนน้ีมี

ความสามารถคละกันสามารถเปนตัวแทนของประชากรได 
 

5.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 แผนการสอนวิชาคอมพวิเตอร 

5.2.2 ใบงาน 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.2.4 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

5.2.5 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการ 

5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT 

 การจัดทําเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในขอ 5.2.1 – 5.2.3 โดยการวิเคราะหเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

สรางใบงานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากน้ันนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาคุณภาพและ

ความเหมาะสมในเบื้องตน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และนําแผนการสอน ใบงาน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเน้ือหา 

และหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยนําวัตถุประสงคการเรียนรูในแผนการสอนมาเปนหลักในการจัดทําเ น้ือหาของ

บทเรียนออนไลน การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนเว็บไซตของ WIX.com ซ่ึงเปนเว็บไซตใหบริการสรางเว็บไซตฟรี นําบทเรียน

ออนไลนไปใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณา จากน้ันนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน พิจารณาคุณภาพ

ดานเน้ือหา และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
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  การจัดทําเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในขอ 5.2.5 – 5.2.6 มีวิธีการคือจัดทําแบบประเมิน และ 

แบบสอบถามฉบับราง จากน้ันใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถาม และผูวิจัยไดปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนํา จากน้ันจัดทําแบบประเมินและแบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2560 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group Pretest 

Posttest Design  ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

ขั้นเตรียม 

 1. ครูแจงวัตถุประสงคของการเรียน 

 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน          

ขั้นนํา 

 1. แบงกลุมนักเรียนคละความสามารถกลุมละ 5 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน 

และนักเรียนออน 2 คน 

 2. นักเรียนแตละกลุมเลือกหัวหนาและรองหัวหนา และกําหนดหมายเลขประจําตัวของสมาชิกแตละคน 

ขั้นสอน 

1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร จากบทเรียนออนไลนที่ครูไดสรางไว ดัง

ภาพที่ 1 

2. นักเรียนแตละกลุมสนทนา ซักถามจนทุกคนในกลุมมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับเน้ือหาวิชา 

คอมพิวเตอร จากน้ันรวมกันเขียน mind map สรุปความรูที่ได  

3. ครูสุมหมายเลข เพื่อเรียกนักเรียนในกลุมตอบคําถาม ซ่ึงจํานวนคําถามจะเทากับจํานวนกลุม กลุม

ที่ตอบคําถามไดถูกตองจะไดรับคะแนน 1 คะแนน สมาชิกทุกคนในกลุมจะไดรับคะแนนเทากัน กลุมใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได

รับคําชมเชย 

 ขั้นสรุป 

1. ครูสุมนักเรียน 1 กลุมออกมานําเสนอ mind map และครูสรุปเพิ่มเติมหากมีประเด็นใดที่ยังไม

ครอบคลุม  

2. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนออนไลน 
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เม่ือเรียนครบ 3 บทใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียน

แบบ NHT 
 

5.4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 5.4.1 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยสถิติ t-test 

แบบ dependent 

 5.4.2 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามสูตร

ของเมกุยแกนส 

 5.4.3 นําผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบไปคํานวณหาคา IOC โดยการหาคาเฉล่ีย 

 5.4.4 นําผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียน

ออนไลนไปคํานวณหาระดับคุณภาพ โดยการหาคาเฉล่ียแลวนําไปเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 5.4.5 นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปคํานวณหาระดับความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉล่ียแลวนําไป

เทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 5.4.6 นําผลที่ไดทั้งหมดไปสรุปผลการทดลอง 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

 6.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 บท คือ บทที่ 1 เรื่อง 

คอมพิวเตอร บทที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ และบทที่ 3 เรื่องลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แสดงตัวอยางหนาจอบทเรียนดังภาพที่ 2 ถึง ภาพที่ 5 
 

             
         ภาพที่ 2 หนาจอเขาสูบทเรียน                                   ภาพที่ 3 ตัวอยางเน้ือหาบทที่ 1 
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        ภาพที่ 4 ตัวอยางเน้ือหาบทที่ 2                                ภาพที่ 5 ตัวอยางเน้ือหาบทที่ 3  

 

 6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน  

  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ 

ดาน x  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา 4.61 0.06 ดีมาก 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.69 0.18 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก (x = 4.61, S.D. = 0.06) และมี

คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก (x = 4.69, S.D. = 0.18)  
 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน  

 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนตามสูตรเมกุยแกนส แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม x คาประสิทธิภาพ 

กอนเรียน 30 280 9.33 
1.94 

หลังเรียน 30 544 18.13 
  

 จากตารางที่  2 พบวา บทเรียนออนไลนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94  ซ่ึงสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเม

กุยแกนส 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คะแนน จํานวนนักเรียน(คน) x tคํานวณ tตาราง Sig. 

กอนเรียน 30 9.33 
16.07 1.69 .000* 

หลังเรียน 30 18.13 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการประเมิน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.57 0.50 มากที่สุด 

2.  นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.43 0.50 มาก 

3.  นักเรียนพอใจตอวิธีการนําเสนอเน้ือหา 4.40 0.56 มาก 

4.  นักเรียนพอใจในคําอธิบายเน้ือหา 4.43 0.50 มาก 

5.  นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.40 0.50 มาก 

6.  นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.40 0.50 มาก 

7.  นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ 4.47 0.51 มาก 

8.  นักเรียนพอใจรูปบนปุมในแตละหนาจอ 4.43 0.50 มาก 

9.  นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด 

10.  นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี 4.53 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.46 0.32 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x =4.46, S.D. = 0.32) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 บท คือ บทที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร 

บทที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ และบทที่ 3 เรื่องลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.2 บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก 

7.3 บทเรียนออนไลนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94 ซ่ึงสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 

7.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.5 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก เน่ืองจาก

การพัฒนาบทเรียนออนไลนไดดําเนินการพัฒนาเปนขั้นตอนอยางมีระบบ มีรายละเอียดของเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรียนรูที่กําหนดไว สอดคลองกับ ลิขิต เกิดมงคล (2558) ที่ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบประมวล

สารสนเทศในอีเลิรนนิง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนออนไลนมีระดับ
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คุณภาพเฉล่ียที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.45, S.D. = 0.53) และดาน

เทคนิคมีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.43, S.D. = 0.64) เน่ืองจากความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค เน้ือหา

เหมาะสมกับระดับของผูเรียน การออกแบบตัวอักษรและสีมีคุณภาพ และบทเรียนมีความนาสนใจชวนใหติดตาม 

8.2 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94 สูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 

แสดงใหเห็นวาสามารถนําบทเรียนออนไลนไปใชในการเรียนการสอนได สอดคลองกับ เพ็ญพร ใจเย็น และ ธันวรัชต สินธนะกุล 

(2556) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแบบสาธิต เรื่อง หนังสือราชการ

ประเภทตาง ๆ วิชา โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 2.26 สูงกวา 1.00 จึงถือวา

บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส สามารถนําไปใชประกอบการเรียนหรือใชสอนเสริมไดอยาง มี

ประสิทธิภาพ 

8.3 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากนักเรียนไดชวยเหลือกันเรียนรู ไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็น นักเรียนที่ไม

เขาใจเน้ือหาแตไมกลาถามครูก็จะไดรับคําอธิบายจากนักเรียนที่เกง และผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน

ดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT เน่ืองจากการเรียนแบบรวมมือจะทําใหนักเรียนที่เรียนออนรูสึกวาไมถูก

ทอดทิ้ง เพื่อนไดชวยเหลือเพื่อนเปนการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย 

(2556) ที่พบวา วิธีการเรียนแบบรวมมือทําใหสรางความผูกพันตอกัน อยูรวมกันอยางมีความสุข นักเรียนที่เรียนออนไมถูก

ทอดทิ้ง สามารถเรียนรูไดทันนักเรียนที่เกง และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิดา เกษานุช (2553) ที่พบวาการเรียนแบบรวมมือ 

NHT ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ เปนการเรียนที่สรางสรรคความสามารถดานการคิดของนักเรียน ชวยให

นักเรียนรักการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน 

8.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึน้ไมไดนําเสนอเน้ือหาที่เปนขอความยาว ๆ แตเปนขอความส้ัน ๆ มีรูปภาพที่ชัดเจน 

สีสันสวยงามประกอบเน้ือหา สอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ตรีรัตน (2555) ที่พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับมาก เน่ืองจากบทเรียนอีเลิรนนิงมีการนําเสนอที่นาสนใจ ประกอบดวย

ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ผูเรียนสามารถโตตอบหรือส่ือสารกับบทเรียนได 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 9.1.1 ผูสอนควรอธิบายวิธีการแบบ NHT ใหนักเรียนเขาใจ และเห็นความสําคัญของการรวมมือกันเรียนรู 

       9.1.2 การเรียนแบบ NHT เปนการเรียนแบบกลุม นักเรียนบางคนอาจไมชวยเหลือเพื่อน หรือมีการสงเสียงดัง 

หรือพูดคุย เลนกัน ผูสอนควรดูแล ตักเตือนและคอยแนะนําอยางใกลชิด 
 

9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

9.2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนและใชวิธีเรียนแบบ NHT ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

9.2.2 ควรมีการศึกษาวาการใชการเรียนแบบ NHT จะชวยพัฒนานักเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือใน

การทํางาน มนุษยสัมพันธ การคิดวิเคราะห 
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