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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ที่มีประสิทธิภาพ            

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการ

สอนแบบระดมสมอง กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคี

พิทยา) จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง 

งานประดิษฐ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช คือ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ออนไลนประกอบไปดวยเน้ือหาแบงออกเปน 3 บท คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูใน

ระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนเทากับ 80.11/87.67 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคา

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง อยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51)  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน  วิธีการสอนแบบระดมสมอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

 

This research were aimed 1) to develop the online course named “productive and efficient crafts’’, 

2) to compare the result before and after taking this online course along with the teaching method of 

Brainstorming and 3) to evaluate the students’ satisfaction over the online course and the teaching 

method of Brainstorming. The representative sample of this research was a group of 30 students in in 

grade 5 of Tessaban 1 Watprangam Samakeepittaya School. The research tool was composed of the 

online course ‘Crafts’, the evaluation of the course’s quality, the test results and the evaluation of the 

students’ satisfaction. The statistics to be considered for this research was the average, the standard 

deviation, and the results that show 1) the three chapters of the online course; the content of all course 

must be very good, the technic and method must be very good. It is required to appear the result at 

80.11/87.67 2) the students’ learning achievement after the course must be significantly leveled up .05  

3) The students were highly satisfied by the online course and the method of brainstorming ( X = 4.43, 

S.D. = 0.51). 

 

Keywords: learners with computer online, brainstorming method, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

 ในยุคปจจุบันอินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุก ๆ ดาน เชน การติดตอส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน ดานการศึกษาหาความรู และขาวสารตาง ๆ ที่รวดเร็วทันเหตุการณ ดังน้ันอินเทอรเน็ตจึงมีสวนชวยในการ

นําเสนอส่ิงตาง ๆ ไดอยางนาสนใจและทันทวงที อีกทั้งยังเปนมัลติมีเดีย ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน เสียงและรูปแบบ

ในการนําเสนอ ทําใหนักเรียนเกิดประสบการณและมีกระบวนการในการเรียนรูที่เปนระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น  

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (WBI: Web Based Instruction) จัดวาเปนส่ือ

อิเล็กทรอนิกสประเภทหน่ึงที่นําเสนอองคความรูอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมานําเสนอและจัดการ ซ่ึงปจจุบันวงการศึกษาไดใหความสนใจและตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเปนอยางมาก เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรูใน

ลักษณะตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางดานสติปญญาของแตละคนไดอยางเต็มที่ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรง

กับบทเรียนน้ัน ๆ ตามความสามารถโดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก อัตราการใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนจึงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในยุคสารสนเทศที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเชนปจจุบัน (มนตชัย เทียนทอง, 2544: 3) 

 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยตองการหาแนวทางที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถใชงานไดกับโนตบุค สมารทโฟน แท็บเล็ต ทั้งในระบบพีซี แอนดรอยด และ 

ไอโอเอส ทําใหทันโลกทันสมัย เหมาะกับยุคที่มีอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรู และเน้ือหาอาจสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้นจากเดิม ดวยวิธีการสอนแบบระดมสมอง (Brainstorming) ที่ เปนอีกหน่ึงตัวชวยใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

  4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

  กิดานันท มลิทอง (2543) ไดใหความหมายไววา การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการใชเว็บในการ

เรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อการนําเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใชเปนเพียง

การนําเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชนตาง ๆ ของการส่ือสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต 

เชน การพิมพขอความโตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยดวยขอความเสียง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ดังน้ัน การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ โดย

อาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ มาเปนส่ือกลางในการถายทอดเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ  
 

  4.1.2 วิธีการสอนแบบระดมสมอง 

  ทิศนา แขมณี (2548: 348) การจัดกลุมอธิปรายแบบระดมสมองประกอบดวยสมาชิกประมาณ 2-6 คน ที่

มีความรูและประสบการณพอสมควรในเรื่องที่จะอภิปราย จุดประสงคของกลุมน้ีก็เพื่อใหไดความคิดมากที่สุด ในเวลาที่จํากัด 

และเพื่อแสวงหาความคิดสรางสรรคจากกลุม กลุมที่ประธานนําการอภิปรายและกระตุนใหสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น

อยางเสรี โดยไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด ดีไมดี เพื่อใหไดความคิดจํานวนมาก เลขานุการของกลุมจดบันทึกความคิดเห็น

ทั้งหมดไว ขั้นตอไปจึงนําความคิดที่ไดมาวิเคราะห และปรับปรุง เพื่อใหไดความคิดสรางสรรคเก่ียวกับปญหา  

  ดังน้ัน วิธีการสอนแบบระดมสมอง คือ การใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีและมีสวนรวมใน

การอภิปรายในการแกไขปญหาหรือการใหขอเสนอแนะตาง ๆ  โดยทุกคนไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็นของคนอ่ืน มี

การจดบันทึกในการแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาเพื่อประเมินผลในการเรียนการสอนตอไป 
 

 4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมพร เชื้อพันธ (2547: 53) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึงความสามารถ 

ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตาง ๆ ของผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือ

ประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงสามารถวัดไดจากการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ  

พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาด

ของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่

ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไว  

ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให

นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย 

และดานทักษะพิสัย 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ณัฐภณ สุเมธอธิคม (2554: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต วิชา การจัดแสงเพื่องานออกอากาศ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1935 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดแสงเพื่องาน

ออกอากาศ ซ่ึงไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) ส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

2) แบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ และคาเฉล่ีย ผลการวิจัยพบวา ไดส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา การจัดแสงเพื่อ

งานออกอากาศ ระดับชั้นปริญญาตรี ที่มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก มีคุณภาพดานมัลติมีเดียอยูในระดับดีมาก และมี

ประสิทธิภาพของส่ืออยูในระดับ 94.80/96.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 90/90 

 ชลธิชา ศรีอุบล (2557: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาส่ือสารมวลชน

เพี่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 48 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบ

หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาส่ือสารมวลชนเพี่อการศึกษา มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูใน

ระดับดีมาก และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 88.22/91.48 

สุริยา ประทุมวัน และวินัย เพ็งภิญโญ (2559: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต (WBI) ดวยโปรแกรม Moodle โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) รายวิชา

เทคโนโลยี สาระสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย อินเทอรเน็ต รายวิชา เทคโนโลยีสาระสนเทศและ

การส่ือสาร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังหลังเรียนจากการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ

และการส่ือสาร เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทุงคอก 

โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน

หนวยการสุม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 

อินเทอรเน็ต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ต 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรบทเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และสถิติ

ทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบวา คะแนนกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีคาเฉล่ียเทากับ        

( X =14.53, S.D.= 3.18) และหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต นักเรียนกลุมตัวอยางมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ ( X =23, S.D.=3.20) ซ่ึงสูงขึ้นกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และความพึงใจของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับดีมาก มีคะแนน

เฉล่ียเทากับ ( X =4.32, S.D.=0.08)     

 จึงสรุปไดวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

มีประสิทธภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว น่ันแสดงวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 
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5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 60 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงไดมาโดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง สาเหตุที่เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เน่ืองจากเวลาใหงานกลุม นักเรียนหองน้ีคอนขางมีปญหา 

ผูวิจัยจึงเลือกนักเรียนหองน้ีในการทดลองวิจัย 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

  5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง งานประดิษฐ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การวิจัยครั้งน้ีใชโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

5.3.1 ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเน้ือหากับ

จุดประสงคในรายวิชา ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน  ศึกษาวิธีการสอนแบบระดมสมอง เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

  5.3.2 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ  

  5.3.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

  5.3.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในดาน 

เทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.3.5 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนของการเรียนดังน้ี 

   1) ผูสอนกําหนดปญหา  

   2) แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 5-6 คน เลือกประธานและเลขา เพื่อชวยในการอภิปรายและบันทึกผล 

   3) สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดภายใน

เวลาที่กําหนด  

   4) คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นาจะเปนไปได หรือเหมาะสมที่สุด 

   5) ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานของตน 

   6) อภิปรายและสรุปผล โดยนักเรียนและครูรวมกันอภิปราย 
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1937 

 5.3.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ไปทดลอง โดยใชวิธีการสอนแบบระดมสมองที่

กําหนดไว ในที่น้ีใชกับกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

จํานวน 30 คน  ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนกับกลุมเปาหมาย 
 

  5.3.7 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ 

  5.3.8 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง 
 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 

 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน

 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

             (ก) หนาแรกบทเรียน    (ข) หนาบทเรียนที่ 1  (ค) หนาบทเรียนที่ 2            (ง) หนาบทเรียนที่ 3  

 

 

 

 

 

 
    

   (จ) หนาแบบทดสอบ                 (ฉ) หนาแบบทดสอบกอนเรียน        (ช) หนากิจกรรมวิดีโอเพิ่มเติม 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย  (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง 

งานประดิษฐ (ข) หนาตางบทเรียนที่ 1 (ค) หนาตางบทเรียนที่ 2 (ง) หนาตางบทเรียนที่ 3 (จ) หนาตางแบบทดสอบ ซ่ึงมีทั้ง
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แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน (ฉ) หนาตางแบบทดสอบกอนเรียน (ช) หนาตางกิจกรรมวิดีโอเพิ่มเติม โดยมี

จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมจากในบทเรียน 

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี

ประสิทธิภาพปรากฏดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

รายการคะแนน ประสิทธิภาพ 

คะแนนกอนเรียน (E1) 80.11 

คะแนนหลังเรียน (E2) 87.67 
 

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งาน

ประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เม่ือพิจารณาผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

กอนเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 80.11 และคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

ประเมินผลรวม คิดเปนรอยละ 87.67 แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.11/87.67 ซ่ึงคาประสิทธิภาพ E2 มีคา

มากกวา E1 เพราะหลักจากนักเรียนศึกษาเน้ือหาจนครบถวนแลวนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น  
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง จํานวน 30 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ 

 คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 100) 
 

 

 

 

 

 

 

สภาพการเรียน จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test 

กอนเรียน 30 12.90 3.19 
18.24* 

หลังเรียน 30 25.00 2.10 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1939 

 ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.57 0.57 มากที่สุด 

2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.13 0.57 มาก 

3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.43 0.68 มาก 

4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.43 0.73 มาก 

5. นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ 4.37 0.72 มาก 

6. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.50 0.68 มาก 

7. นักเรียนพอใจในเน้ือหา 4.40 0.62 มาก 

8. นักเรียนพอใจในวิดีโอประกอบบทเรียน 4.40 0.67 มาก 

9. นักเรียนพอใจที่ไดทําแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรูจากบทเรียน 4.50 0.63 มาก 

10. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี 4.60 0.50 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.43 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจของนักเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการสอนแบบ

ระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.51 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก  

  

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ พบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาบทเรียน

คอมพิวเตอรออนไลนมีความเหมาะสมทางดานเน้ือหามีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และมีความ

เหมาะสมทางดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 บทเรียนคอมพิวเตอร

ออนไลนที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.11/87.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว  

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

เรื่อง งานประดิษฐ รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง หลังเรียนที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผล 
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนไดดําเนินการตามวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนอยางมี

แบบแผน โดยการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา กําหนดวัตถุประสงคแบบทดสอบที่นําวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักเรียน และ

ไดรับการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญทางดานเน้ือหา และทางดานเทคนิค พบวาผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอยูในเกณฑ

ที่ดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา ศรีอุบล (2557: บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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วิชาส่ือสารมวลชนเพี่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กลาววา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก  

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้น 

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

เน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพชวยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหแกนักเรียน และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวิทย ทองกวาว และมนัสนิต ใจดี (2559: บทคัดยอ) เรื่อง การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนแบบ TGT ที่

กลาววา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อยูในระดับมาก เน่ืองมาจากนักเรียนมีความสนุกสนานในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา ประทุมวัน 

และวินัย เพ็งภิญโญ (2559: บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรม Moodle 

โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทุงคอก ที่กลาววา ความ

พึงใจของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับดีมาก     

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย 

1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับนักเรียนกลุมอ่ืน โดยใหเวลาในการเรียนรูเน้ือหาในบทเรียนใหมากกวาที่ใช

ในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูอยางละเอียดมากขึ้น 

2) สรางบทเรียนที่เพิ่มหัวขอเรื่องยอยของหนวยการเรียน แบบฝกหัดใหมากกวาที่ใชในงานวิจัย เพื่อจะให

ผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากขึ้น 
 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

  1) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน ผูสอนควรจะสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน

และใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนไปใชในครั้งตอไปอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมให

มากขึ้น หรือเปล่ียนกิจกรรมใหม ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในบทเรียนใหเขาใจและเกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด 
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