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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เร่ือง เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดาน
เทคนิคการผลิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
บทเรียนอีเลิรนนิง แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent  
t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิง ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร 1.2) เทคโนโลยีการสื่อสาร และ 1.3) การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ 2) ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x = 4.83, S.D.= 0.23) และดาน
เทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.85, S.D.= 0.22) 3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน    
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิง อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.51, S.D.= 0.61)  

คําสําคัญ: บทเรียนอีเลิรนนิง กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

The purposes of this research study were: 1) to develop e-Learning with MIAP learning process 
on Technology (Computing Science) for grade 8 students of Sriwichaiwithaya school, 2) to evaluate 
quality of content and production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study 
student’s satisfaction. The sample in this research study consisted of 30 students in grade 8 of 
Sriwichaiwithaya school. The purposive selection method was used. The research instruments included 
e-Learning, quality of content and production techniques evaluation from, learning achievement test, 

and satisfaction questionnaire. Data were analyzed using mean ( x ), standard deviation (S.D.) and 
dependent t-test.   

The research findings were as follows: 1) the e-Learning was comprised of three parts: 1.1) 
Computer System Principle, 1.2) Communication Technology, and 1.3) Responsible use of Information 

Technology, 2) the experts agreed on the e-Learning quality of content at highest level ( x = 4.83,     

S.D.= 0.23) and the e-Learning quality of production techniques at highest level ( x =4.85, S.D.=0.22),      
3) the posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 4) students were

satisfied after learning with the e-Learning at highest level ( x =4.51, S.D.= 0.61). 

Keywords: e-Learning, MIAP learning process, learning achievement 

1. บทนํา

ในขณะน้ีประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ทุกสิ่งรอบ  ๆ ตัวเรามีการเปล่ียนแปลงไปอยาง    
กาวกระโดด การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงเปนสิ่งที่ ตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน จากเหตุผลดังกลาวสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดใหรายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) อยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะการคิดเชิงคํานวณ สามารถคิด วิเคราะห แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน 
จัดการ วิเคราะห สังเคราะห และนําสารสนเทศไปใชในการแกปญหา ประยุกตใชความรูในชีวิตจริงและทํางานรวมกัน     
อยางสรางสรรค รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
เปนการเตรียมความพรอมใหผู เรียนมีทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)  

นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาใหเขากับยุคสมัยแลว การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนก็เปนสิ่งที่ตอง
ดําเนินการไปพรอมกัน ในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรูของผูเรียนจะเปนการเรียนรูที่ไรขอบเขต ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา ระยะทาง 
และสถานที่ในการเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทุกที่ทุกเวลา อีเลิรนนิง (e-Learning) เปนบทเรียนคอมพิวเตอร  
ที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางถายทอดความรูสงผานไปสูผูเรียน สามารถเขาถึงบทเรียนไดอยางสะดวกรวดเร็ว     
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ผานเว็บบราวเซอร บทเรียนอีเลิรนนิงจะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบดวย ภาพน่ิง ตัวอักษร เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดียจะชวยใหผูเรียนเกิดความใสใจในเนื้อหาท่ีสงไป เกิดความคงทนในการจดจํา และสามารถ
ทบทวนความรูไดตลอดเวลาตามความตองการ สงผลใหผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น อีเลิรนนิงไดรับความนิยม   
อยางสูงถูกนํามาใชในการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศ โดยเปนไดทั้งสื่อหลักและ  
สื่อเสริม (อุบลรัตน วิเชียร ปญชรี อุคพัชญสกุล และ อัญชณา ศรีชาญชัย, 2562) 

MIAP เปนกลยุทธการสอนที่ผูสอนจัดประสบการณการเรียนรู โดยผานขั้นตอนสําคัญ 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ขั้นสนใจ
ปญหา (Motivation) คือ การนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษาขอมูล (Information) คือ การใหเน้ือหาความรู 3) ขั้นพยายาม 
(Application) คือ การใหแบบฝกหัดหรือการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดฝกแกปญหา และ 4) ข้ันสาํเร็จผล (Progress) คือ การ
เฉลยคําตอบและอธิบายใหผูเรียนเขาใจ (วิเชษฐ นันทะศรี และกฤช สินธนะกุล, 2562) การนํากลยุทธการสอนมาใชกับ
บทเรียนอีเลิรนนิงสามารถทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง และเกิดกระบวนการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตได
ตั้งแตระดับต่ําจนถึงระดับสูง (ศยามน อินสะอาด, 2561) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง ผูเรียนจะเรียนรูเนื้อหาควบคูกับการทํากิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ ชวยใหผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูตามที่มุงหวัง ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

3. สมมติฐานในการวิจัย

3.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา มีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

4.1 เอกสารที่เก่ียวของ 
วัชรพัฒน ศรีคําเวียง (2561) กลาววา วิทยาการคํานวณเปนรายวิชาพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําทักษะการคิดเชิงคํานวณ คิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยังตองรูเทาทันขาวสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
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ชาลิสา จิตบุญญาพินิจ และประสงค ประณีตพลกรัง (2559) กลาววา อีเลิรนนิง เปนกระบวนการเรียนรูดวยการนํา
เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเปนบทเรียนออนไลน โดยผูเรียนสามารถเขาถึงและ
เรียนรูบทเรียนตาง ๆ ไดดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งสามารถเขาถึงบทเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานท่ี 

อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และกฤช สินธนะกุล (2560) ไดกลาวถึงกระบวนการสอนแบบ MIAP โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) Motivation คือ การกระตุนความสนใจกอนเขาบทเรียน อาจเปนการเลาเรื่องที่นาสนใจ การใชคําถามนํา การแสดง เพื่อให
ผูเรียนรูสึกและคดิตาม 2) Information คือ การใหเนื้อหา สาระ ความรู กับผูเรียน 3) Application คือ การทดสอบผูเรียนวา
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการหรอืไม และ 4) Progress คือ การนําผลของการสอบมาทําการตรวจสอบวา
ผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลวใหผลยอนกลับไป ถาไมบรรลุตามวัตถุประสงคก็จะทราบวาผูเรียนยังขาดความรูเรื่องอะไร 
ทําการแกไข แลวสรุปทําความเขาใจอีกครั้ง 

4.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
ประสิทธิชัย มั่งมี ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท นิลสุข (2557) ไดพัฒนาเว็บฝกอบรมแบบผสมผสานดวย

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสรางบทเรียนออนไลน ผลการวิจัยพบวา เว็บฝกอบรมแบบผสมผสาน 
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 5 ตอน คือ หลักการเบ้ืองตนของอีเลิรนนิง การสรางบทเรียนระบบออนไลน การสรางเนื้อหา
บทเรียนออนไลน การสรางกิจกรรมบทเรียนออนไลน การใชเทคนิคพิเศษ ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือดานเน้ือหา
และดานเทคนิคอยูในระดับดีมาก ผูเขาอบรมมีสมรรถนะอีเลิรนนิงเปนไปตามเกณฑอยูในระดับดีมาก ผูเขาอบรมมีผลสัมฤทธ์ิ
หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

วิเชษฐ นันทะศรี และกฤช สินธนะกุล (2562) ไดพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ
ดวยกระบวนการเรียน MIAP สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิงที่
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีนหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) สมรรถนะการปฏิบัติงานของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับ 
ดีมาก และ 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมากที่สุด 

พัชราภรณ จารุพันธ และกิตติพงษ พุมพวง (2562) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับหุนยนต mBot วิชา
วิทยาการคํานวณ เพื่อสงเสริมการใชความคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจยัพบวา 1) ผลการสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับหุนยนต mBot ในภาพรวมมีความเหมาะสม 
อยูในระดับมากที่สุด ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 83.25/82.50 2) ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับ
หุนยนต mBot พบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 3) พฤติกรรมการใชความคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

พิชญ อํานวยพร และคณะ (2562) ไดพัฒนาสื่อการเรียนรูประเภทเกม โดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชันเพื่อสงเสริมการคิด
เชิงคํานวณ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย
พบวา 1) สื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก 2) นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น  
มีระดับการคิดเชิงคํานวณอยูในระดับมาก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน 
หรือการแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ จากการเรียนดวยสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูที่สรางข้ึนอยูใน
ระดับมาก 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2562 

จํานวน 349 คน 
5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

5.2.1 บทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลําดับขั้นตอนดังน้ี  

5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของรายวิชา  
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนอีเลิรนนิง และเครื่องมือประเมินผล  
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง โดยใช Google Sites  

      5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนอีเลิรนนิงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาแบบหน่ึงตอหนึ่ง 
และแบบกลุมเล็ก เพื่อหาขอผิดพลาดของบทเรียน ทําการแกไขปรับปรุงกอนจะนําไปใชจริง 

      5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเช่ียวชาญเสนอแนะเพ่ิมเติมได จากนั้นนํา
แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือก    
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน
พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพ
แบบทดสอบฉบับจริง  

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ท้ังน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถาม
ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เมื่อเรียนครบ
ทุกเนื้อหาแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 
5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเ ชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใชการ

เปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent t-test)  
5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ        

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 
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บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1) หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร และ 3) การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ ตัวอยางหนาจอบทเรียนอีเลิรนนิง แสดงดังภาพท่ี 1 

(ก) หนาแรก (ข) เนื้อหา 

(ค) แบบทดสอบ 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนอีเลิรนนิง 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนอีเลรินนิง 
รายการประเมิน x S.D. ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.83 0.23 มากท่ีสุด 
ดานเทคนิคการผลิต 4.85 0.22 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ( x =4.83, 
S.D.=0.23) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.85, S.D.=0.22) 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP 

ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพที่ 2 และสรุปผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ภาพท่ี 2 การทดลองใชบทเรียนอเีลิรนนิง 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียน 
คะแนน N x S.D. df t p 

กอนเรียน 30 11.63 2.17 29 22.40 .000* 
หลังเรียน 30 24.23 2.33 

*p < .05

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( x =24.23, S.D.=2.33) สูงกวากอนเรียน           
( x =11.63, S.D.=2.17) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 
ดาน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความงายในการใชบทเรียนอีเลรินนิง 4.60 0.50 มากที่สุด 
2. วิธีการนําเสนอ 4.57 0.57 มากที่สุด 
3. คําอธิบายเนื้อหา 4.53 0.51 มากที่สุด 
4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.50 0.63 มากที่สุด 
5. สีของบทเรียนอีเลรินนิง 4.53 0.63 มากที่สุด 
6. ภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.53 0.63 มากที่สุด 
7. ปุมในแตละหนาจอ 4.43 0.63 มาก 
8. การจัดลําดับเนื้อหา 4.43 0.63 มาก 
9. การโตตอบกับบทเรียน 4.50 0.63 มากท่ีสุด 

10. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.43 0.73 มาก 

สรุป 4.51 0.61 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.51, 
S.D.=0.61) โดยหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความงายในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง รองลงมา คือ วิธีการนําเสนอ 

7. สรปุผลการวิจัย

7.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
มีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
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7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ทั้งนี้เนื่องจาก ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ความจําเปน เน้ือหา 
ผูเรียน จุดประสงค สภาพแวดลอม และโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา นําผลการวิเคราะหที่ไดไปสูขั้นการออกแบบและข้ันพัฒนา 
เมื่อพัฒนาเสร็จแลวนําไปทดลองใชในสภาพแวดลอมจริง และประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ นําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุง
บทเรียนอีเลิรนนิงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สอดคลองกับ สุดารัตน สุขเจริญ รศรงค พัฒนาอนุสรณ และลาวัณย ดุลยชาติ 
(2558) ที่กลาววา บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพ เนื่องจากมีการพัฒนาอยางเปนข้ันตอนตามแบบจําลอง ADDIE ผานการ
ประเมินคุณภาพและปรับปรุงแกไข 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเนื่องจาก การใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP จะชวยใหผูเรียนพัฒนา
ความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะเริ่มตนเรียนรูดวยความสนใจ ศึกษาเน้ือหาดวยตนเองจากสื่อการเรียนรูทีม่ีคุณภาพ ทําแบบฝกหัด
เพื่อประยุกตใชความรูในการแกปญหา และตรวจสอบความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีไดเรียนมาผานการเฉลยแบบฝกหัด 
ในขณะเรียนพบวาผูเรียนมีความตั้งใจเรยีนและแสวงหาความรูดวยตนเอง สอดคลองกับ วิเชษฐ นันทะศรี และกฤช สินธนะกลุ 
(2562) ที่กลาววา บทเรียนอีเลิรนนิงท่ีใชกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได เนื่องจาก
กระบวนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู มีความเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความสนใจใน  
การเรียนมากขึ้น 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนอีเลิรนนิง อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเนื่องจาก บทเรียนอีเลิรนนิงมีการใชสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนอเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นการเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิงจึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากกวาการสอนแบบปกติ 
นอกจากน้ียังตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนจะเรียนรูไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานและความสามารถ
ของผูเรียนเอง สอดคลองกับ ธนเดช ศักดิ์สุวรรณ และบัญชา สํารวยรื่น (2560) ที่กลาววา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดับมาก เนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิงไดรวบรวมสื่อที่หลากหลายเขาดวยกัน เชน ขอความ 
ภาพนิ่ง วิดีโอ ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจ จูงใจใหเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางอิสระ  

 
9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 ผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับจํานวน
ผูเรียน รวมไปถึงความพรอมดานซอฟตแวรและระบบอินเทอรเน็ต 

9.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนอีเลิรนนิง ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระตามศักยภาพของตนเอง 
9.3 ควรมีการศึกษาซอฟตแวรหรือแอพพลิเคชันใหม ๆ ที่สามารถนํามาสรางกิจกรรมการเรียนรูใหมีความนาสนใจ

มากขึ้น 
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