
The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

574 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การพัฒนาเว็บชวยสอนบนอปุกรณพกพาแบบนําตนเอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สําหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

The Development of m-learning Website with Self-Directed Learning 
in Information Technology for Education for Undergraduate Student  

of Nakhon Pathom Rajabhat University 
 

เสาวภา สืบดี* และนพดล ผูมจีรรยา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*saowapa25579@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียนแบบนําตนเอง
บนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
กลุมตัวอยางที่ใชครั้งน้ี คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและดานเทคนิคการพัฒนา
เว็บไซตบทเรียน m-learning จํานวน 6 ทาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.50, S.D. = 0.51) 
และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.85, S.D. = 0.22) 
 
คําสําคัญ: บทเรียน m-learning, การจัดการเรียนรูแบบนําตนเอง, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

 
Abstract 

 
The purposes of this research were; 1) to develop Self-Directed learning lesson on portable 

devices. 2) To evaluate the quality of Self Directed Learning lesson on portable devices in Information 
Technology for Education Course for Undergraduate Student of Nakhon Pathom Rajabhat University. The 
sample group of the research was expert content and media production technique. The result of the study 
showed that; Self-Directed learning lesson on portable devices in Information Technology for Education 
Course for Undergraduate Student of Nakhon Pathom Rajabhat had a quality about the content was 

excellent level. (x̄ = 4.50, S.D. = 0.51) and had a quality about the media production technique was 
excellent level. (x̄ = 4.85, S.D. = 0.22) 
 
Keywords: m-learning, self-directed learning, information technology for education 
 
1. บทนํา 
   
 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนส่ิงที่มีบทบาทสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ไมวา
จะเปนดานการแพทย ดานธุรกิจ หรือแมกระทั่งดานการศึกษาก็มีสวนสําคัญในการนํามาประยุกตใชในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะ
เปนการเรียนการสอนผานเว็บ หรือการเรียนการสอนแบบ e-learning ตางไดมีการพัฒนาตอยอดมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งน้ัน และในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด จนเกิดเทคโนโลยีใหม  อาทิ 
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เทคโนโลยีการส่ือสารในยุค 3G และ 4G จึงทําใหมีการนําเทคโนโลยีเหลาน้ีมาประยุกตใชในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนเกิดเปน
นวัตกรรมตัวใหมที่เรียกวา m-learning ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียนแบบทุกที่ทุกเวลา 
ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด หรือเวลาใด ผูเรียนก็จะสามารถเขามาเรียนรูไดตลอดเวลา จึงทําใหมีการนําเทคโนโลยีดังกลาวมา
แกปญหาภายในชั้นเรียน ไมวาจะเปนปญหาในการเรียนไมทัน การเรียนไมเขาใจภายในชั้นเรียน เปนตน 

ประเทือง วิบูลศักดิ์ (2558) กลาววาการเรยีนรูแบบนําตนเอง (Self –Directed Learning) เปนวิธีการหน่ึงที่ใชสอน
ในระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายหลัก คือ ใหผูเรียน ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง แมวาผูเรียนจะจบการศึกษาไป
แลวก็ตาม ซ่ึงถือวาเปนการเอ้ือตอ การพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงการเรียนรูแบบนําตนเอง เปนการเรียนรู
ซ่ึงผูเรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความกาวหนาของการเรียนของตนเอง เปนลักษณะซ่ึง
ผูเรียนทุกคนมีอยูในขณะที่อยูในสถานการณการเรียนรู ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะที่เกิดจากการเรียนจาก
สถานการณหน่ึงไปยังอีกสถานการณหน่ึงได 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาคอมพิวเตอร ไดมีการบรรจุวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเขาเปนวิชา
เฉพาะทาง ซ่ึงมีไวใหสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา เน่ืองจากตองการใหนักศึกษาในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใช 
ทางดานการศึกษาได  

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการสอนโดยใชบทเรียนบนอุปกรณพกพารวมกับการ
เรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิมหรือไม ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป โดยการวิจัยน้ีเปนการวิจัยระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตชวย
สอนบนอุปกรณพกพาแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และทําการประเมินคุณภาพของเว็บไซตโดยผูทรงคุณวุฒิ และจะมีการนําเว็บไซตไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
ซ่ึงเปนนักศึกษาในการวิจัยระยะตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต
จํานวน 3 ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง   

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 3.2.1 บทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 3.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
พจนา ทรัพยสมาน (2549 : 2-3) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองไววา หมายถึง การที่ผูเรียนใช

กระบวนการเรียนรูสรางความรูของตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริงตามลําดับขั้น เพื่อวิเคราะหความสําคัญจําเปนของส่ิงที่
เรียนรู วางแผนกําหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นําเสนอความรูที่ไดจากการเรียนรู วิเคราะหอภิปรายสรุป
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ความรู ขอคิดแนวทางปฏิบัติ จัดทําผลงานรายงานผลการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของตนในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัด
ความสนใจ 

ชวนิดา สุวานิช (2548) การเรียนรูผานโทรศัพทมือถือเรียกอยางเปนทางการวา การเรียนรูแบบเคล่ือนที่ (Mobile 
leaning) เปนการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรูดวยตนเองผานคอรสแวรที่นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน การ
สอนผานเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย (wireless telecommunication network) และเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต 
ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่และทุกเวลา โดยผานสัญญาณแบบไรสายที่มีบริการตามจุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย (Access Point) ผูเรียนและผูสอนใชอุปกรณประเภทเคล่ือนที่ไดที่มีความสามารถในการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย (Wireless Lan) ไดแก Notebook Computer, Portable computer, PDA/PAD 
Phone, Tablet PC, Cell Phones/Cellular Phone ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเขาถึงขอมูล
เพื่อการเรียนรูดวยผูเรียนเอง 

ศุภลักษณ ทิพยวงศา (2555) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียน E-Learning ในการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและการเรียนรูแบบนําตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 1) เพื่อสรางบทเรียน  
E-Learning ในการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและการเรียนรูแบบนําตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน E-Learning ที่สรางขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
ฟงและทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน E-Learning ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน E-Learning จํานวน 6 หนวย 2) แบบทดสอบ จํานวน 2 ชุด ไดแก 
แบบทดสอบวัดทักษะการฟงเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.24 
ถึง 0.74 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.79 และแบบทดสอบวัดทักษะการอานเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 ถึง 0.71 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.71 3) แบบวัดการเรียนรูแบบนําตนเอง เปน
แบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 80 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.25 ถึง 0.90 และคาความเชื่อม่ัน 0.98  

ธนินทร ระเบียบโพธ์ิ และเอกชัย แซจึง (2557) ไดคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบจัดการการเรียนการสอน
แบบ m-learning ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาจากระบบ e-learning เปน m-learning ที่สามารถใชอุปกรณประเภท 
Mobile สําหรับการเรียนการสอนเพื่อสามารถเขาถึงขอมูลในการเรียนโดยนําเสนอตนแบบ แลวทําการทดลองเพื่อหาความพึง
พอใจในการใชงานระหวางระบบการเรียนในหองเรียนทั่วไปเปรียบเทียบกับระบบ m-learning โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยไดแกนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 26 คน โดยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอระบบจัดการ การเรียนการสอนแบบ m-learning มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีแนวคิดนําเทคโนโลยี m-learning มาประยุกตใชกับการเรียนการสอน
แบบนําตนเอง เพื่อใชแกไขปญหาในการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เน่ืองจากมีผูวิจัยทานอ่ืน
เคยลองนําเทคโนโลยี m-learning และรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง นํามาใชแกปญหาและพบวาสามารถชวยแกปญหาใน
การเรียนการสอนของผูเรียนไดจริงและมีประสิทธิภาพ 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ ADDIE Model 
 

5.1 ข้ันวิเคราะห (Analysis) 
ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อนํามาสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูบนเว็บ 

และศึกษาหลักการ วิธีสรางบทเรียนบนเครือขายจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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5.2 ข้ันการออกแบบ (Design) 
ออกแบบบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ในบนเรียน ออกแบบหนาจอ 

ออกแบบฐานขอมูล แบบประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาดานเน้ือหาและเทคนิคผลิตส่ือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

 

5.3 ข้ันการพัฒนา (Development) 
5.3.1 พัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาในรูปแบบของบนเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถ

แสดงผลบนอุปกรณพกพาโดยใชเทคโนโลยี jQuery mobile ในการเขียนเว็บไซต 
5.3.2 การเก็บขอมูลนักศึกษาและผูสอนที่สามารถใชบทเรียนไดจะจัดเก็บในฐานขอมูลในรูปแบบ MySQL 
5.3.3 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยประจําสาขา

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการประเมินพบวาคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 

5.3.4 พัฒนาแบบประเมินดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยประจําสาขา
คอมพิวเตอรที่มีความเชี่ยวชาญในการใชส่ือ M-Learning ผลการประเมินพบวาคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตอยูใน
ระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 

5.3.5 แบบประเมินแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
 5.3.5.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 43 ขอหลังจากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไป
ประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นถูกตัดทิ้ง
ไปจํานวน 2 ขอ ซ่ึงมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 0.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.13 ดังน้ันผูวิจัยจึงเหลือขอสอบ
จํานวน 41 ขอในการไปหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกตอไป 
 5.3.5.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบจํานวน 41 ขอไปทําการหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 สาขาคอมพิวเตอรซ่ึงเคยผานการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามากอนแลว พบวามีขอสอบไม
ผานเกณฑที่กําหนดไวจํานวน 7 ขอดังน้ัน ผูวิจัยจะเหลือขอสอบจํานวน 34 ขอ เพื่อนําไปหาคาความเชื่อม่ันในลําดับตอไป 
 5.3.5.3 ผูวิจัยเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอจาก 34 ขอ เพื่อนํามาหาคาความเชื่อม่ันทั้งขอสอบ พบวา
แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันอยูที่ 0.60 ซ่ึงอยูในเกณฑที่เหมาะสม แสดงวาแบบทดสอบชุดน้ีสามารถนําไปใชในการวิจัยได  

 

5.4 การนําไปใช (Implementation) 
นําบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาที่พัฒนาขึ้น ไปประเมินหาคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหา 

จํานวน 3 ทานและประเมินหาคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตจํานวน 3 ทาน  และทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

5.4.1 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
5.4.2 เม่ือผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว ตอไปผูสอนจะใหผูเรียนไดศึกษาเน้ือหา โดยผูเรียน

สามารถศึกษาเน้ือหาไดตามความสะดวกทุกที่ทุกเวลา  
5.4.3 เม่ือผูเรียนศึกษาเน้ือหาครบถวนแลว ผูสอนจะใหผูเรียนไดทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวเก็บไวในฐานขอมูล  
 

5.5 การประเมินผล (Evaluation) 
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินหาคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยใชสถิติการหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

6. ผลการวจิัย 
 
 ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยผลการวิจัยดังน้ี 
  

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบดวยบทเรียนบนอุปกรณพกพาดังภาพตัวอยาง 
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      (ก)               (ข)       (ค)    (ง) 
รูปภาพที่ 1 (ก) หนาเขาสูระบบ (ข) หนาเมนูหลักของนักศึกษา (ค) ตัวอยางหนาบทเรียน (ง) หนาแบบทดสอบ 

 

จากรูปภาพที่ 1 (ก) เปนหนาเขาสูระบบของนักศึกษา เพื่อใหผูสอนไดเก็บขอมูลในฐานขอมูลเพื่อใหผูสอนไดรูวา
นักศึกษาคนใดมีการเขาใชบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา 

จากรูปภาพที่ 1 (ข) เปนหนาเมนูหลักของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเขาใชและเลือกเมนูไดตามที่ตองการ ซ่ึงจะมี
เมนู ดังตอไปน้ี 1) เมนูการแนะนําการใชงานบทเรียน ซ่ึงในหนาน้ีนักศึกษาสามารถเรียนรูเพิ่มเติมการใชงานบทเรียนแบบนํา
ตนเองบนอุปกรณพกพา 2) เมนูแบบทดสอบกอนเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัยโดยขอสอบจะสุมจากขอสอบทั้งหมดจํานวน 
34 ขอ มาใหนักศึกษาทําจํานวน 30 ขอ และใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา    
3) เมนูบทเรียนออนไลน จะประกอบไปดวย เน้ือหาของแตละบท รูปภาพและวิดีโอที่เก่ียวของกับเน้ือหาของบทน้ัน ๆ 4) เมนู
แบบทดสอบหลังเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัยโดยขอสอบจะสุมจากขอสอบทั้งหมดจํานวน 34 ขอ มาใหนักศึกษาทําจํานวน 
30 ขอ และใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา เม่ือนักศึกษาทําแบบทดสอบหลัง
เรียนเสร็จแลว กดสงคําตอบ ระบบจะทําการประมวลผลคะแนนออกมาใหนักเรียนไดทราบและระบบจะทําการเก็บขอมูลไป
ยังระบบฐานขอมูลในสวนของผูสอน 5) เมนูติดตอเรา จะมีขอมูลการติดตอของผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดมีชองทางในการติดตอ
ผูสอน 6) เมนูออกจากระบบ เม่ือนักศึกษาไมตองการที่จะเรียนในบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาแลวสามารถกด
ออกจากระบบ 

จากรูปภาพที่ 1 (ค) ตัวอยางบทเรียน ในหนาบทเรียนจะประกอบไปดวยเน้ือหาบทเรียน รูปภาพและวิดีโอที่
เก่ียวของกับเน้ือใหในบทน้ัน ๆ 

จากรูปภาพที่ 1 (ง) เมนูแบบทดสอบกอนเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ และใหนักศึกษาทํา
แบบทดสอบกอนเรียนบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา เม่ือนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว กดสงคําตอบ 
ระบบจะทําการประมวลผลคะแนนออกมาใหนักเรียนไดทราบและระบบจะทําการเก็บขอมูลไปยังระบบฐานขอมูลในสวนของผูสอน 

 

                
  (ก)             (ข)         (ค)       (ง) 

รูปภาพที่ 2 (ก) หนาเมนูหลักของผูสอน (ข) หนาเพิ่มขอมูลนักศึกษา (ค) หนาแกไข – ลบ ขอมูลนักศึกษา  
(ง) หนาคะแนนของนักศึกษา 
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จากรูปภาพที่ 2 (ก) หนาเมนูหลักของผูสอนจะประกอบไปดวย 1) เมนูรายชื่อของนักศึกษา ผูสอนสามารถเขาไปดู
รายชื่อนักศึกษาที่อยูในระบบฐานขอมูล 2) เมนูเพิ่มขอมูลนักศึกษา ผูสอนสามารถเพิ่มขอมูลของนักศึกษาในระบบโดยระบบ
จะประมวลผลของสูฐานขอมูล 3) เมนูแกไข – ลบ ขอมูลนักศึกษา ผูสอนสามารถที่จะแกไขหรือลบขอมูลนักศึกษาตามที่
ผูสอนตองการ 4) เมนูคะแนนของนักศึกษา ผูสอนจะสามารถเขาไปดูคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 5) เมนู
ออกจากระบบ เม่ือผูสอนไมตองการที่จะอยูในระบบสามารถกดออกจากระบบ 

จากรูปภาพที่ 2 (ข) หนาเพิ่มขอมูลนักศึกษา ผูสอนจะตองใสขอมูลนักศึกษาใหครบตามที่ระบบกําหนดไว และกด
บันทึก ระบบจะทําการประมวลผลและบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล 

จากรูปภาพที 2 (ค) หนาแกไข – ลบ ขอมูลนักศึกษา ผูสอนสามารถเขาไปแกไขขอมูลของนักศึกษา และลบขอมูล
ของนักศึกษาไดตามที่ตองการ และระบบจะทําการประมวลผลและบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล 

จากรูปภาพที่ 2 (ง) หนาคะแนนของนักศึกษา ผูสอนจะสามารถดูคะแนนของนักศึกษาที่ระบบทําการประมวลผล
และบันทึกเก็บไว 

 
6.1.1 จากเว็บไซตบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเอง

บนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนา
เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาดานเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. ความเหมาะสม 

1.  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 4.33 0.47 ดี 
2. ความถูกตองชัดเจนของเน้ือหา 5.00 0.00 ดีมาก 
3. เน้ือหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.33 0.94 ดี 
4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับการนําเสนอเน้ือหา 4.67 0.47 ดีมาก 
5. การเรียงลําดับเน้ือหาจากงายไปยาก 4.67 0.47 ดีมาก 
6. ความเหมาะสมระหวางรูปภาพกับเน้ือหา 4.00 0.82 ดี 
7. ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.67 0.47 ดีมาก 
8. แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหาตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4.67 0.47 ดีมาก 
9. เน้ือหามีความเหมาะสมเม่ือนํามาใชงานบนอุปกรณพกพา 4.67 0.47 ดี 
10. เน้ือหามีครบสมบูรณตามแผนการเรียนรู 4.67 0.47 ดี 

รวม 4.56 0.51 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณ
พกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานเน้ือหา โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.56 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 
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ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ความเหมาะสม 

1. ดานตัวอักษร (TEXT) 
1.1 ขนาดของตัวอักษรสวยงามและมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
1.2 รูปแบบตัวอักษรอานงาย และชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 
1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร และสีของพื้นที่ใช 5.00 0.00 ดีมาก 
1.4 ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษร/ขอความในแตละสวนบนอุปกรณพกพา 4.67 0.47 ดีมาก 
1.5 ความถูกตองของขอความตามหลักภาษา 4.67 0.47 ดีมาก 
2. ดานภาพนิ่ง (IMAGE) 
2.1 ขนาดของภาพเหมาะสมกับหนาจออุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
2.2 สีและความชัดเจนของภาพ 4.67 0.47 ดีมาก 
2.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการส่ือความหมาย 4.67 0.47 ดีมาก 
2.4 ความสมดุลของการจัดวางภาพภายในอุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ดานวิดีโอ (Video) 
3.1 มีความสอดคลองกับเน้ือหา 4.33 0.94 ดี 
3.2 ขนาดและตําแหนงของวิดีโอที่แสดงผล มีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
4. ดานปฏิสัมพันธ (INTERACTIVE) 
4.1 การควบคุมบทเรียนบนอุปกรณพกพาทําไดงายและสะดวก 5.00 0.00 ดี 
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเน้ือหาภายในหนวยการเรียน 5.00 0.00 ดี 

รวม 4.85 0.22 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณ
พกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 
4.85และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาเว็บชวยสอนบนอุปกรณพกพาแบบนําตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีในครั้งน้ีสรุปไดวาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.56 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.85
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
 
8. อภิปรายผล 
 

จากผลของบทเรียนที่ไดพัฒนาแลวพบวา บทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.56 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.85 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 เน่ืองมาจากผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model จึงทําให
บทเรียนที่ไดออกมามีคุณภาพตอการนําไปใชงานจริง ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําบทเรียนน้ีไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในการ
วิจัยระยะตอไป 
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