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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน
วิชาคอมพิวเตอร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับ
การเรียนรูแบบ NHT และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนรู
แบบ NHT กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงทองวิทยา จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและ
วิธีการ แบบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน ผลการวิจัย พบวา บทเรียนออนไลน
วิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรมีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 1.94 โดยการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนและการเรียนแบบ NHT อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบ NHT บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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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 สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของทุก
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูหรือการจัดกระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2560 ใหความสําคั ญตอเทคโนโลยีการศึกษาเปนอยางมากเพราะเทคโนโลยีการศึกษาจะเปนปจจั ยหลักในการเปลี่ย น
กระบวนการเรียนการสอนใหเปนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดใหมทางเทคโนโลยีการศึกษาและเปลี่ยน
บทบาทของครูตามแนวคิดใหม (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558)
การออกแบบการเรี ยนการสอนด วยบทเรียนแบบออนไลน (e-Learning) เพื่ อพัฒนาผูเรียนนั้นมีค วามสําคัญเป น
อยางยิ่ง เพราะบทเรียนแบบออนไลนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ชวยลดขอจํากัดใน
การเรียนการสอน ไดแก ผู เรียนจํานวนมาก สภาพแวดลอมของหองเรียน รวมทั้ง ชองวางระหว างผูสอนและผู เรีย น (น้ําผึ้ ง
กรอบทอง, 2551)
จากการสอบถามอาจารยผูสอนวิชา คอมพิวเตอร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่เปนโรงเรียนเปาหมาย
พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเนื้อหาคอนขางนอยเนื่องมาจากเนื้อหาเปนทฤษฎี ไมมีการปฏิบัติ จึงสงผลตอความเขาใจ
ของนักเรียน
เทคนิคการรวมกันคิดหาคําตอบ (Numbered Heads Together) เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือที่จะทําให
นักเรียนไดทบทวนความรู ความจํา ความเขาใจ หรือฝกคิดรวมกันอยางรวดเร็วเกี่ยวกับความรูที่ครูสอน ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
มีสวนรวมมากขึ้นในการศึกษาเรียนรูในทุกเรื่องที่ซับซอน (วัชรา เลาเรียนดี, 2547)
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และใชวิธีสอนแบบ NHT เพื่อใหนักเรียนรวมกันเรียนรูอันจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร สูงขึ้นและเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก
3.3 บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพตามเกณฑของเมกุยแกนส
3.4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนทีเรียนดวยบทเรียนออนไลน 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 จากนั้นครูเรียกหมายเลขผูเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมตอบคําถามและ
ใหคําชมแกกลุมที่สมาชิกตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุด (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558)
4.1.2 บทเรียนออนไลน
บทเรียนออนไลน คือ บทเรียนที่จัดทําเพื่อใชเปนสื่อการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนและผูที่
สนใจไดใชศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนได ในบทเรียนจะประกอบไปดวยรายละเอียดตาง ๆ
ของวิชานั้น ๆ รวมทั้งแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบ (อรอนงค เวชจันทร, 2553)
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมากจากการเรียน
การสอน ตลอดจนความรูสึก คานิยม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2530)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อุเทน พุมจันทร (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 มีวัตถุ ประสงค เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและคอมพิ วเตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 80/80 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ป การศึกษา 2550 โรงเรียนเยาวเรศศึ กษา จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 หนวย
การเรียน 2) คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 จํ า นวน 12 แผนการจั ด การเรี ย นรู 4) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ผลการวิ จัย พบว า 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง เทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิ วเตอร สํ าหรับ นักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.46/84.9 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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) แผนการจัด การเรียนรูมีป ระสิทธิภาพเท ากับ 85.33/84.93 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ดัชนีป ระสิทธิผลของ
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 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิ ทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 หอง
จํานวนทั้งหมด 485 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใช ในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิท ยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7 จํานวน 30 คน
ได ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง เนื่ องจากอาจารย ที่ โ รงเรี ย นคงทองวิ ท ยาอนุ ญ าตให เ ก็ บ ข อมู ล การวิ จัย กั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาป ที่ 1 หองที่ 7 ซึ่งผู วิจัย และอาจารย ที่ปรึ กษาการทําวิ จัยไดพิจารณารวมกันพบว า นั กเรี ยนในหองเรี ยนนี้ มี
ความสามารถคละกันสามารถเปนตัวแทนของประชากรได
5.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
5.2.2 ใบงาน
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.4 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
5.2.5 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ
5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT
การจัดทําเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในขอ 5.2.1 – 5.2.3 โดยการวิเคราะหเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
สรางใบงานและแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาคุณภาพและ
ความเหมาะสมในเบื้องตน ผูวิจัย ไดปรับปรุง แกไขตามคํ าแนะนํา และนําแผนการสอน ใบงาน ไปให ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเนื้อหา
และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพั ฒนาบทเรี ยนออนไลน โดยนําวัต ถุ ประสงค การเรี ยนรู ในแผนการสอนมาเปนหลั กในการจั ดทํ าเนื้ อหาของ
บทเรียนออนไลน การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนเว็บไซตของ WIX.com ซึ่งเปนเว็บไซตใหบริการสรางเว็บไซตฟรี นําบทเรียน
ออนไลนไปใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณา จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน พิจารณาคุณภาพ
ดานเนื้อหา และนําไปให ผูเชี่ยวชาญด านเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 ท าน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิ วเตอรศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ
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การจั ด ทํ าเครื่ องมือและหาคุ ณภาพของเครื่ องมื อในขอ 5.2.5 – 5.2.6 มีวิธีการคือจั ด ทํ าแบบประเมิ น และ
แบบสอบถามฉบับราง จากนั้นใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถาม และผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา จากนั้นจัดทําแบบประเมินและแบบสอบถามฉบับจริง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2560 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group Pretest
Posttest Design ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร จากบทเรียนออนไลนที่ครู ไดสรางไว ดัง
ภาพที่ 1
2. นั กเรี ย นแต ล ะกลุ ม สนทนา ซั กถามจนทุ กคนในกลุ ม มี ค วามเข าใจตรงกั นเกี่ ย วกั บ เนื้ อหาวิ ช า
คอมพิวเตอร จากนั้นรวมกันเขียน mind map สรุปความรูที่ได
3. ครูสุมหมายเลข เพื่อเรียกนักเรียนในกลุมตอบคําถาม ซึ่งจํานวนคําถามจะเทากับจํานวนกลุม 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 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน
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เมื่อเรียนครบ 3 บทใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียน
แบบ NHT
5.4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
5.4.1 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสถิติ t-test
แบบ dependent
5.4.2 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามสูตร
ของเมกุยแกนส
5.4.3 นําผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบไปคํานวณหาคา IOC โดยการหาคาเฉลี่ย
5.4.4 นํ าผลการประเมิ นคุ ณภาพด านเนื้อหาและผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิ คและวิ ธีการของบทเรี ย น
ออนไลนไปคํานวณหาระดับคุณภาพ โดยการหาคาเฉลี่ยแลวนําไปเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4.5 นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปคํานวณหาระดับความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉลี่ยแลวนําไป
เทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4.6 นําผลที่ไดทั้งหมดไปสรุปผลการทดลอง
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน
6.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวยเนื้อหา 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 ตัวอยางเนื้อหาบทที่ 1
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ภาพที่ 4 ตัวอยางเนื้อหาบทที่ 2

ภาพที่ 5 ตัวอยางเนื้อหาบทที่ 3

6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
ดาน
S.D.
ความหมาย
x
ดานเนื้อหา
4.61
0.06
ดีมาก
ดานเทคนิคและวิธีการ
4.69
0.18
ดีมาก
จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (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
กอนเรียน
30
หลังเรียน
30

คะแนนรวม
280
544

x
9.33
18.13

คาประสิทธิภาพ
1.94

จากตารางที่ 2 พบวา บทเรียนออนไลนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94 ซึ่งสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเม
กุยแกนส
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน
จํานวนนักเรียน(คน)
x
กอนเรียน
30
9.33
หลังเรียน
30
18.13
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

tคํานวณ

tตาราง

Sig.

16.07

1.69

.000*
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จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. นักเรียนพอใจตอวิธีการนําเสนอเนื้อหา
4. นักเรียนพอใจในคําอธิบายเนื้อหา
5. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
6. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
7. นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
8. นักเรียนพอใจรูปบนปุมในแตละหนาจอ
9. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
10. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
โดยรวม

x
4.57
4.43
4.40
4.43
4.40
4.40
4.47
4.43
4.53
4.53
4.46

S.D.
0.50
0.50
0.56
0.50
0.50
0.50
0.51
0.50
0.51
0.51
0.32

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (x =4.46, S.D. = 0.32)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 บท คือ บทที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร
บทที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ และบทที่ 3 เรื่องลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก
7.3 บทเรียนออนไลนมคี าประสิทธิภาพเทากับ 1.94 ซึ่งสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
7.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.5 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก เนื่องจาก
การพัฒนาบทเรียนออนไลนไดดําเนินการพัฒนาเปนขั้นตอนอยางมีระบบ มีรายละเอียดของเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรี ย นรู ที่ กําหนดไว สอดคลองกับ ลิขิ ต เกิ ด มงคล (2558) ที่ทํ าวิจัย เรื่ อง การพั ฒ นาบทเรี ยนออนไลน แ บบประมวล
สารสนเทศในอีเลิรนนิง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนออนไลนมีระดับ
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คุณภาพเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.45, S.D. = 0.53) และดาน
เทคนิคมีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.43, S.D. = 0.64) เนื่องจากความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค เนื้อหา
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 พบว า บทเรียนมี ประสิทธิภาพเทากับ 2.26 สูงกวา 1.00 จึงถือว า
บทเรียนมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส สามารถนําไปใช ประกอบการเรียนหรือใชสอนเสริมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.3 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากนักเรียนไดชวยเหลือกันเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น นักเรียนที่ไม
เขาใจเนื้อหาแตไมกลาถามครูก็จะไดรับคําอธิบายจากนักเรียนที่เกง และผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
ดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT เนื่องจากการเรียนแบบรวมมือจะทําใหนักเรียนที่เรียนออนรูสึกวาไมถู ก
ทอดทิ้ง เพื่อนไดชวยเหลือเพื่อนเปนการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย
(2556) ที่พบวา วิธีการเรียนแบบรวมมือทําใหสรางความผูกพันตอกัน อยูรวมกันอยางมีความสุข นักเรียนที่เรียนออนไมถูก
ทอดทิ้ง สามารถเรียนรูไดทันนักเรียนที่เกง และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิดา เกษานุช (2553) ที่พบวาการเรียนแบบรวมมือ
NHT ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ เปนการเรียนที่สรางสรรคความสามารถดานการคิดของนักเรียน ชวยให
นักเรียนรักการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน
8.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึน้ ไมไดนําเสนอเนื้อหาที่เปนขอความยาว ๆ แตเปนขอความสั้น ๆ มีรูปภาพที่ชัดเจน
สีสันสวยงามประกอบเนื้อหา สอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ตรีรัตน (2555) ที่พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับมาก เนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิงมีการนําเสนอที่นาสนใจ ประกอบดวย
ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียนได
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนและใชวิธีเรียนแบบ NHT ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9.2.2 ควรมีการศึกษาวาการใชการเรียนแบบ NHT จะชวยพัฒนานักเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือใน
การทํางาน มนุษยสัมพันธ การคิดวิเคราะห
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