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.................................................................................................... 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ เพื่อหาคุณภาพ

บทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  และเพื่อหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย 1. บทเรียน

ออนไลน เ ร่ือง วัสดุทางการพิมพ  2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญ                 

3. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชกลุมทดลองเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้นป

ที่ 1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

จํานวน 24  คน  ผลการวิจัยพบวาการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  

โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูใน

เกณฑมีคุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 มีคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนออยูในเกณฑ

คุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.08  การหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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(2)

Abstract 
 
 Research Title   :  The Develop Achievement of Under Graduate Student of  

   Printing Technology Department by Online Learning  

   Media on Printing Material. 

 Author     :  Mr. Wat  Ploysri 

 Year    :  2010 

................................................................................................. 

The objectives of this project were to construct the online learning media on  

printing material, to evaluate lesson quality by specialists, and to evaluate learning 

achievement and learners’ satisfaction. The research tools were: 1)  online learning media 

on printing material  2) lesson quality evalution form for specialist  3) learning achievement 

test ,The research experimental group were composed of 24 1st year undergraduate from 

Department of Printing Technology, Faculty of Industrial and Technology, Suan Sunandha 

Rajabhat University. The evalution revealed the average score of content quality media 

was 4.26, which is good, and the average score of production quality was 4.08, which is 

also good.  The overall posttest learners’ learning achievement was higher than that of 

pretest at the statistical significant level of 0.05.  
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บุคคลหลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น ชวยเหลือ

ในการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของเครื่องมือ เพื่อใหงานวิจัยมีความตรงเชิง

คุณภาพมากยิ่งขึ้น อันไดแกผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตสื่อและ

การนําเสนอ รวมไปถึงกลุมทดลองในชั้นเรียน 

 สุดทายนี้ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่อุปการะสงเสริมสนับสนุน การอบรมสั่ง

สอนเลี้ยงดูแล และเกื้อหนุนในทุก ๆ ดาน และใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ จนทําใหวิจัยในชั้นเรียนนี้

สําเร็จเรียบรอยดวยดี คุณคาและประโยชนอันใดที่พึงจะเกิดจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอ

มอบเปนกตัญุตาแก บิดา มารดา ตลอดจนบูรพาจารยของผูวิจัยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
        การเรียนการสอนแบบในหองเรียนที่ใชกันมาเปนเวลานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่

เปนประโยชนตอผูเรียน ไมวาจะเปนวิธีบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีอ่ืน ๆ แตอยางไรก็ตาม การ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีในหองเรียนนั้นมีผูเรียนเปนจํานวนมากเปนสิ่งที่ยากที่จะทําใหผูเรียน

ทุกคนในชั้นเรียนมีความสามารถในการเรียนรูทันกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญอยางที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศักยภาพโดยตองคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล” (สนง.คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12) 

  ปจจุบันมีการนําเอาการเรียนรูบนเว็บไซต (Web-based) ที่มุงเปาหมายที่การเรียนการ

สอนในเชิงวิชาการ เรียกอีกอยางหนึ่งวา การสอนหนังสือบนเว็บ (WBI-Web-based Instruction) 

มาใชในการเรียนการสอน โดยที่ผูเรียนผูสอนไมจําเปนตองอยูพรอมกัน ณ สถานที่เดียวกัน โดย

เนนการจัดการเรียนการสอนที่หวังผลการเรียนรูเชิงวิชาการในรูปแบบ ตาง ๆ (ใจทิพย  ณ สงขลา, 

2547 : 10) บทเรียนออนไลนเปนสิ่งที่มีลักษณะที่สําคัญ คือ ผูเรียนจะเปนใครก็ได มาจากที่ใดก็ได  

และเวลาเรียนเวลาใดก็ได ตามความตองการของผูเรียน เพราะมีเว็บไซตใหบริการทุกวนัตลอด  24 

ชั่วโมง การนําเสนอเปนรูปแบบของสื่อประสม ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน เปนตัวชวยกระตุนการเรียนของผูเรียน และผูเรียนมีอิสระในการเลือก

เรียนเนื้อหาสวนใดกอนหรือหลังก็ไดตามความตองการ และในการเรียนแบบออนไลน ยังมีจุด 

เชื่อมโยง ทําใหผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ (ปยพล  จูพิทักษ, 2548 : 9-11) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา   ไดจัดวิชา PRT 1102 วัสดุทางการพิมพ เปนวิชาพื้นฐานตามการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยในรายวิชาใหความสําคญัในความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน

และคุณสมบัติของวัสดุพิมพประเภทตาง ๆ ที่ใชในการพิมพและการบรรจุภัณฑ เชน หมึกพิมพ น้ํา
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ยาฟาวเทน ผายาง แมพิมพ รวม ทั้งวัสดุรองรับการพิมพ เชน กระดาษ โลหะ และพลาสติก

เบื้องตน การเลือกใชประเภทของวัสดุที่เหมาะสมกับการนําไปใชงาน  รวมทั้งการเปรียบเทียบ และ

ประเมินผลการทดสอบคุณภาพของวัสดุพิมพ วิเคราะหปญหาที่เกิดอันเปนผลมาจากวัสดุพิมพ

และวิธีการแกไข เพื่อใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพในทายที่สุด โดยในการวิจัยครั้งนี้จะเลือกเนื้อหา

สวนของผายาง น้ํายาฟาวนเทน และแมพิมพ มาใชเปนเนื้อหาในการวิจัย ซึ่งเปนเนื้อหาที่ผูเรียนมี

คะแนนในสวนนี้ที่ต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ ในรายวิชา และเปนเนื้อหาที่อยูในชวงหลังของแผนการสอนทํา

ใหสะดวกและเหมาะสมตอการสรางเครื่องมือในการวิจัยและระยะเวลาการวิจัยที่จํากัด 

  เนื่องจากการเรียนการสอนแบบเดิมในรายวิชาวัสดุทางการพิมพ เปนการเรียนเปนกลุม

ใหญในหองเรียนผูเรียนไมสามารถรับความรูไดเทาเทียมกันเหมือนกันทั้งหอง ผูเรียนมีสามารถใน

เร่ืองความเร็วในการเรียนของที่ตางกัน ผูเรียนขาดการทบทวนหลังจากการเรียนในชั้นเรียน และ

ดวยเวลาที่เรงรัดและเนื้อหาที่มากเกินไปทําใหการจัดการเรียนการสอนไมสามารถเรียนรูไดครบ

สมบูรณตามจุดประสงค จากที่กลาวมาขางตนเปนผลทําใหผลการเรียนอยูในระดับที่ไมดีนัก 

  จากที่กลาวมาในเบื้องตนผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง 

วัสดุทางการพิมพ มาเปนสื่อเพื่อใชสําหรับการศึกษา การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการ

พิมพ จะเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดไมจํากัดทั้งระยะทาง  เวลา สถานที่ และจํานวนผูเรียน 

และเพื่อเปนการนําเสนอการเรียน การสอน รายวิชาวัสดุทางการพิมพ โดยที่ผูเรียนสามารถ

ทบทวนการเรียนไดหลังจากการเรียน ผูเรียนยังเปนผูกําหนดความเร็วในการเรียนเองโดยไมตองรอ

เพื่อนรวมชั้น สามารถเลือกเรียนสวนใดของเนื้อหากอนก็ได และสามารถเรียนซ้ําไปมาได และเปน

ประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการศึกษาดวยตนเอง 

 

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 
 1.2.1  เพื่อสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วสัดุทางการพมิพ 

 

 1.2.2  เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน ที่สรางขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

และดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ 

 

 1.2.3  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ที่ผานการเรียนบทเรียนออนไลน สราง

ขึ้น 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน  
 

         การศึกษาครั้งนี้เปนการสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ซึ่งมีขอบเขต

ดังตอไปนี้   

          

 1.3.1  ขอบเขตของเนื้อหาบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ จะครอบคลุมเนื้อหา

ตั้งแตเร่ือง ผายาง น้ํายาฟาวนเทน และแมพิมพในระบบการพิมพตาง ๆ ประกอบไปดวย 3 หนวย

การเรียน ไดแก 

 หนวยที่ 1   แมพิมพ 

 หนวยที่ 2   ผายาง 

 หนวยที่ 3 น้ํายาฟาวนเทน 

 

 1.3.2  กลุมทดลอง  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2553  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วัสดุทางการพิมพ ในภาคเรียนที่ 1         

ปการศึกษา 2553 จํานวน 24 คน   

 

 1.3.3  กลุมผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน มีดังนี้ 

    1.3.3.1  ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา เร่ืองวัสดุทางการพิมพ จํานวน 3 ทาน ที่ไดมา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน

วัสดุทางการพิมพ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมนอย

กวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้มากกวา 3  ป 

และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ 

    1.3.3.2  ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  บทเรียนออนไลนจํานวน 

3 ทาน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานเทคนิคการผลิตสื่อ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมี

ตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับดานนี้ไมนอยกวา 3 ป และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้ง

นี้ 
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 1.3.4  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 

   1.3.4.1  ตัวแปรตน คือ บทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ 

   1.3.4.2  ตนแปรตาม มีดังนี้ 

           1)  คุณภาพจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานการผลิต

สื่อและการนําเสนอ  ของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  

           2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุ

ทางการพิมพ 

 

1.4  สมมติฐานของโครงงาน 

 
         1.4.1  บทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา และดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ ที่สรางขึ้นอยูที่ระดับดีขึ้นไป 

 

 1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนของผูเรียน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวา

คะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

        1.5.1   ไดบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถนําไปใชในการเรียนการ

สอนในรายวิชาวัสดุทางการพิมพ ได 

 

        1.5.2   ชวยพัฒนาการเรียนการสอนดานการพิมพใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

 

        1.5.3   สามารถเปนแนวทางในการสรางบทเรียนออนไลน  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

เร่ืองอื่น ๆ ตอไป 
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1.6  นิยามศัพท 
 
  บทเรียนออนไลน หมายถึง สื่อการสอนโดยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนกับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1  ปการศกึษา  2553  สาขาวิชา

เทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

  คุณภาพของบทเรียน หมายถึง คาคะแนนที่ไดจากการประเมินการสรางบทเรียน

ออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดยใชแบบประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดาน

การผลิตสื่อและการนําเสนอ ซึ่งคาที่ยอมรับไดในเกณฑดีขึ้นไป 

 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คาที่ไดจากการทําแบบทดสอบของนักศึกษา ที่ได

จากการเรียนบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดยดูคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอน

เรียน และหลังการเรียนบทเรียนออนไลน โดยคะแนนหลังจากการเรียนตองสูงกวาคะแนนกอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ 

โดยสามารถแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังนี้ 

 2.1  หลักการและทฤษฎีเกีย่วกับ บทเรียนแบบออนไลน 

 2.2  งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ บทเรียนแบบออนไลน   
  
 2.1.1  ลักษณะสาํคัญของการเรียนแบบออนไลน ลักษณะของการเรียนแบบออนไลน ไว

ดังนี้ (โปรดปราน  พิตรสาธร และคณะ, 2545 : 27-30) 

   2.1.1.1  Anywhere,  Anytime, and Anybody  คือ  ผูเรียนจะเปนใครก็ได  มาจากที่

ใดก็ได  และเรียนเวลาใดก็ไดตามความตองการของผูเรียน  เพราะหนวยงานไดเปดเว็บไซตใหบริการ

ตลอด  24  ชั่วโมง 

   2.1.1.2 Multimedia สื่อที่นําเสนอในเว็บเพจบทเรียนออนไลน  ประกอบดวย

ขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  ตลอดจนวีดีทัศน  อันจะชวยกระตุนการเรียนของ

ผูเรียนไดเปนอยางดี 

   2.1.1.3  Non-Linear  รูปแบบการเรียนแบบนี้ผูเรียนจะมีอิสระในการเลือกเรียน

เนื้อหาในสวนใดกอน-หลังก็ได ตามความตองการของตนเอง 

   2.1.1.4   Interactive เอกสารเว็บมีจุดเชื่อมโยง (Links) ทําใหเนื้อหามีลักษณะโตตอบ

กับผูใชโดยอัตโนมัติ  และผูเรียนยังเพิ่มสวนติดตอกับวิทยากรผานเครื่องมือการติดตอส่ือสาร  E-

mail, ICQ, Microsoft Messenger  และ  Web-board  ทําใหผูเรียนกับวิทยากรสามารถติดตอกันได

อยางรวดเร็ว  
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 2.1.2  องคประกอบของเว็บไซตเพื่อการศึกษา กลาวถึงองคประกอบของเว็บไซตเพื่อ

การศึกษาวาเว็บไซตเพื่อการเรียน การสอนโดยทั่วไปมักพบองคประกอบ (ใจทิพย  ณ สงขลา, 2547 

: 15-16)  ดังนี้ 

  2.1.2.1  โฮมเพจ (Home Page) หนาแรกที่ผูเรียนพบโดยมีสาระเกี่ยวกับเว็บไซต

นั้น ๆ หรือสถาบันนั้นที่เรียนควรทราบ เรียกวา โฮมเพจ โดยทั่วไปจะเสนอสารสนเทศแนะนํา

หลักสูตรและรายวิชานั้น ๆ   มีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ ชักชวนตอความสนใจ มีภาพและขอความ

แสดงการตอนรับ โฮมเพจที่ดีจะตองสามารถสื่อสารถึงผูเยี่ยมชมไดวา เว็บนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

มีความทันสมัยคือการสรางและปรับปรุงบอยเพียงใด สถาบันหรือผูใดที่มีความนาเชื่อถือเปน

ผูพัฒนา แนะนําแนวทางในการศึกษาเว็บ และความรูหรือส่ิงที่สามารถคาดหวังไดจากเว็บนั้น (What 

When Where How Why)   

  2.1.2.2  เนื้อหาสาระของรายวิชาเพจสารบัญ (Index) มักจะทําหนาที่เชื่อมโยงไป

ยังเนื้อหาสาระในรายวิชาและกิจกรรมการเรียน บางครั้งก็จะรวมเพจของการแนะนําวิธีการเรียนและ

โฮมเพจอยูในเฟรมเดียวกัน 

  2.1.2.3  เพจบันทึก (Note Page) ลักษณะของเพจเชนนี้ มักจะเปนเพจที่มี

สารสนเทศขอความเปนสวนใหญ  

  2.1.2.4  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เพจนี้ใหรายละเอียดของรายวิชา

ทั้งหมดกําหนดเวลา กิจกรรม  การเรียน งานที่มอบหมาย การสอบ การใหคะแนนและเกณฑ อาจ

รวมทั้งหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน ประมวลรายวิชาโดยทั่วไปจะคัดลอกมาจากประมวล

รายวิชาที่ใชอยางเปนทางการในหองเรียนปกติจัดทําเปนเว็บเพจ 

  2.1.2.5   แหลงขอมูล (Resource) มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลในเว็บอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวกับวิชาที่เรียน โดยทั่วไปไดใหเครื่องมือสืบคนเพื่อความสะดวกของผูเรียน 

  2.1.2.6   ขอบังคับของวิชา (Course Requirement) บอกรายการสื่อ หนังสือ คูมือ 

แหลงการเรียน การเชื่อมโยงและเครื่องมืออ่ืน ๆ ซึ่งอาจรวมอยูในเนื้อหาสาระวิชาหรือประมวล

รายวิชา 

  2.1.2.7  แนะนําการเรียน (Study Guide) เปนเพจที่ทําหนาที่แนะนําวาเรียน

อยางไร (How to Learn) แนะนําวิธีการเรียนออนไลนในวิชานั้น ๆ รวมทั้งอธิบายวิธีการเรียนหรือการ

ใชทรัพยากรการเรียน ในเว็บไซตหรือเปนสวนที่อธิบายงานมอบหมายในรายวิชานั้น ๆ  
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  2.1.2.8  หนาที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) เปนสิ่งที่

กําหนดใหผูเรียนรับผิดชอบ เชน  การสงงาน แนวทางการประเมินผูเรียน ซึ่งอาจอยูรวมกับการ

แนะนําวิธีการเรียน 

  2.1.2.9   ประกาศ  (Announcement) เปนหนาที่แจงใหผูเรียนทราบขาวสารใหม

เกี่ยวกับวิชา หรือบางครั้งเพื่อแจงการนัดพบหรือมอบหมายงาน  

  2.1.2.10 แผนผังวชิา (Course Map หรือ  Site Map) เปนการใหภาพโครงสราง

ของวิชา ทําหนาที่คลายกับระบบนําทาง 

  2.1.2.11   การมอบหมายงานและกิจกรรม (Activities and Assignments) แสดง

รายการทั้งหมดที่ผูเรียน ตองปฏิบัติ อาจแยกเปนเพจที่กําหนดกิจกรรมการเรียนบนเว็บแยกออกจาก

เพจที่กําหนดกิจกรรมที่ตองปฏิบัติจากเพจ อ่ืน ๆ ในรายการแสดงกิจกรรมควรมีวันและเวลากําหนด

สงและรายงานความกาวหนาของกิจกรรม  

  2.1.2.12  ตารางเรียน  (Course Schedule) แสดงปฏิทินการเรียนตลอดภาค

การศึกษา แสดงกําหนดเวลาของกิจกรรมการเรียนที่เกิดขึ้น เชน วันสงงาน  วันสอบยอย วันสอบ

ปลายภาค และกิจกรรมอื่น ๆ 

2.1.2.13 ตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Test) เพจนี้ทําหนาที่แสดงตัวอยาง

คําถามในแบบทดสอบ หรือการเชื่อมโยงไปยังตัวอยางงานที่สมบูรณแลว 

  2.1.2.14  การประเมินผลวิชาหรือโปรแกรม (Course or Program Evaluation) 

แบบสอบถามใหผูเรียนประเมินรายวิชา 

  2.1.2.15   สารสนเทศที่จําเปน  (Vital Information) ที่อยูของผูสอนที่สามารถสง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส พรอม  ที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร ชั่วโมงทํางานบนออนไลน (E-office 

Hours) การเชื่อมโยงไปยังบริการอื่น ๆ เชน การลงทะเบียน  การบริการ คําแนะนํา หองสมุด และ

นโยบายอื่น ๆ ของสถาบัน 

  2.1.2.16   ประวัติบุคคล   (Biography)  ประวัติของผูสอนโดยยอ และผูอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

  2.1.2.17  ดัชนีและคําศัพท (Glossary and Index) คําศัพทที่เกี่ยวของซึ่ง

เรียงลําดับไวใหสืบคน 

  

  2.1.2.18  สวนการประชุม (Conference Area) สําหรับผูเรียนและผูสอนสามารถ

อภิปรายทั้งในแบบประชุม  เวลาเดียวกัน และตางเวลา 
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  2.1.2.19  กระดานขาว (Bulletin Board) กําหนดเปนพื้นที่ใหผูเรียนผูสอนสามารถ

ติดประกาศขาวหรือเปดประเด็นคําถามไวเปนสาธารณะใหผูอานทั่วไปทราบ 

  2.1.2.20  คําถาม  (FAQ Page) คําถามที่มีผูถามบอย ๆ พรอมคําตอบ ทั้งนี้ผูเรียน

อาจมีคําถามเชนเดียวกัน ก็สามารถคนหาเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ 

 
  2.1.3   ประเภทของบทเรียนออนไลน แบงออกเปน 5 ลักษณะ (ใจทิพย  ณ สงขลา, 

2547 : 14-15) โดยแบงประเภทดังนี้ 

   2.1.3.1  เว็บเพื่อเสริมการสอนรายวิชา เปนการจัดทําเว็บเพื่อใหเปนแหลงขอมูล

หรือสารสนเทศเพิ่มเติมเสริมจากการเรียนปกติ รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมการสิ่อสารนอกเวลาการ

เรียนโดยใชเว็บเปนชองทางการสื่อสารหลัก ซึ่งอาจเปดเฉพาะใหกับผูเรียนรายวิชานั้นหรืออาจ

เผยแพรใหกับผูสนใจทั่วไปเขาศึกษา 

   2.1.3.2  เว็บเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร เปนการกําหนดเว็บรายวิชาประกอบ

เขาเปนหลักสูตร มีการจัดเปนระบบการเรียนการสอน การติดตามผลการเรียน การบริหารจัดการ 

และบริการสารสนเทศใหกับผูเรียน โดยผูเรียนจะตองลงทะเบียนในหลักสูตรดังกลาว เว็บในลักษณะ

นี้มักปรากฎในลักษณะการศึกษาทางไกล ซึ่งอาจกําหนดเปนโปรแกรมการเรียนการสอนทั้งหมดผาน

เครือขาย หรือควบคูไปกับการศึกษาจากสื่อการเรียน หรือการเรียนที่ผูเรียนผูสอนพบประกันจริง 

   2.1.3.3  เว็บเพื่อการจัดการเรียนในแบบดีกรีรวม เปนการพัฒนาเว็บเพื่อเปน

ส่ือกลางระหวางการเรียนการสอนของสถาบันมากกวาหนึ่งสถาบัน โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นระหวาง

สถานบันในและตางประเทศ มีลักษณะคลายกับเว็บเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 

   2.1.3.4  เว็บที่เปนแหลงขอมูล สารสนเทศทางการศึกษา และบทเรียน ที่จัดไว

เพื่อใหผูสนใจทั่วไป เขาศึกษา อาจอยูในลักษณะของแหลงขอมูล หรือ ฐานขอมูลบทความหองสมุด 

   2.1.3.5  เว็บเพื่อการพัฒนาและอบรมบุคลากรในองคกร อาจปรากฎในรูปของ

สารสนเทศ การจัดการความรู การฝกอบรมนเว็บ หรือระบบสนับสนุนการปฎิบัติงานดวยเว็บ 

 

 2.4.1 การพฒันาและออกแบบบทเรยีนออนไลน ขั้นตอนการพฒันาบทเรียน 5  ข้ันตอน

หลัก (ไพโรจน   ตีรณธนกุล, ไพบูรณ   เกียรติโกมล   และเสกสรรค แยมพินจิ, 2546 : 35-120)   ดงันี ้
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2.4.1.1  การวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) ในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน 

ผูพัฒนาตองทําความเขาใจกับเนื้อหาที่จะนํามาใสในบทเรียน เพื่อกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียน

เรียนอะไรบาง เรียนอะไรกอน เรียนอะไรหลัง เพื่อไมใหซ้ําซอนในแตละหัวขอ ไมใหส่ิงที่เรียนนั้น

มากหรือนอยเกินไป ยากหรืองายเกินไป การวิเคราะหเนื้อหาเปนขั้นตอนแรกของการพัฒนา

บทเรียนมีขั้นตอนยอย ๆ 3 ข้ันตอน 

 1)  การสรางแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation) ข้ันการ

สรางแผนภูมิระดมสมองเปนการนําเทคนิคการระดมสมองเขามาประยุกตใชเพื่อรวบรวมหัวเรื่องที่

ควรจะมีอยูในบทเรียนหลักการระดมสมองเปนการระดมความคิด โดยเริ่มจากการเขียนชื่อเร่ืองที่

สรางเปนบทเรียนไวตรงกลางและใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชา ชวยกันระดมสมองแจงหัวเรือ่งที่

ควรจะสอนในวิชานั้นโดยโยงออกจากชื่อเร่ืองหลักขยายออกไปเปนชั้น ๆ  มีเสนเชื่อมใหเห็น

ความสัมพันธของหัวเรื่องหลักกับหัวเรื่องยอย หลังจากผานกระบวนการระดมสมองแลวผลที่ไดจะ

เปนแผนภูมิระดมสมองที่แสดงถึงหัวเรื่องที่ควรจะมีอยูในบทเรียน 

2) การสรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ  (Concept Chart Creation) 

แนวคิดของแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธคือ การจัดกลุมของหัวเรื่องที่ระดมสมองไดใหเปนกลุมหรือ

หมวดหมูที่สัมพันธกันโดยนําแผนภูมิระดมสมองมาทําการศึกษาความถูกตอง ความสอดคลองของ

ทฤษฎีหลักการเหตุผลความสัมพันธและความตอเนื่องกันของหัวเรื่องอยางละเอียด อาจมีการตัด

หรือเพิ่มหัวขอเร่ืองตามเหตุผลและความเหมาะสมจนสามารถอธิบาย และตอบคําถามไดผลที่ไดจะ

เปนแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ จากการสรางแผนภูมิระดมสมองที่เนนปริมาณและใหอิสระในการแสดง

ความคิดจะทําใหไดหัวเรื่องจํานวนมากแตเมื่อพิจารณาใหดี  

3)  การสรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart 

Creation) ในการสรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา เปนขั้นตอนที่จะตองทําตอจากแผนภูมิหัวเรื่อง

สัมพันธ เพราะหลังจากที่สรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธแลว จะไดหัวเรื่องที่มีการจัดกลุมแบงเปน

หมวดหมูอยางเหมาะสม แตยังไมสามารถนําไปใชได เพราะวายังมิไดมีการจัดเรียงลําดับวากลุม

เนื้อหาใดจะตองเรียนกอนเรียนหลังอยางไร 

2.4.1.2  การออกแบบหนวยการเรียน (Design) ขั้นตอนในการออกแบบบทเรยีน

จะมีขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน ที่ตองทําอยางตอเนื่องกนั 
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                          1)   การกําหนดวิธีในการนําเสนอหนวยการเรียนและเขียนวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาการกําหนดกลวิธีในการนําเสนอหนวยการเรียนและเขียนวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมของเนื้อหาแบงเปนขั้นตอนยอย ๆ 3 ข้ันตอน คือ 

    1.1) การแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน ภายหลังเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหา  ซึ่งเทากับวาไดรวบรวมหัวเรื่องเนื้อหาและไดจัดลําดับความสัมพันธ

เสร็จสิ้นขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหา ขั้นตอบตอไปจะนําเนื้อหาในแผนภูมิโครงขายมาแบงเปนหนวย

การเรียน เพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนของผูเรียน  

การแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน จะเริ่มแบงเนื้อหาเปนหนวย โดยพิจารณากลุม

เนื้อหาที่สามารถจัดไวในหนวยเดียวกนัได แบงเนื้อหาใหมีขนาดเหมาะสมกับการเรียนเนื้อหาแตละ

คร้ังทําใหการเรียนเนื้อหาแตละหนวยมีขนาดเหมาะสมกบัผูเรียน เนื้อหาที่มีปริมาณเหมาะสม ทาํให

ผูเรียนมีโอกาสใครครวญเนื้อหาและเรียนรูไปทีละขั้นตามลําดับ ประสิทธิผลการเรียนรูจะสงู ทาํให

ผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนไดสูง 

      1.2)   การสรางแผนภูมิหนวยการเรียนเมื่อจัดแบงหนวยการเรียนใน

แผนภูมิโครงขายเนื้อหาเสร็จแลว ใหนําแตละหนวยมาจัดลําดับและความสัมพันธในแนวเดียวกับ

แผนภูมิโครงขายเนื้อหา ซึ่งจะไดแผนภูมิหนวยการเรียนวิชา (Course Flow Chart) ลักษณะของการ

สรางแผนภูมิหนวยการเรียนวิชา จะทําใหทราบลําดับการนําเสนอเนื้อหาตามลําดับของหนวยการ

เรียนไดสมบูรณ 

      1.3)  การกําหนดและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแต

ละหนวยการเรียน เมื่อไดแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียนแลว จะตองการกําหนดและเขียน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแตละหนวยการเรียนใหชัดเจน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียน เมื่อเขียนเสร็จทุกหนวยแลวจะตองมี

การตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาทุกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสอดคลองและความชัดเจนถึงพฤติกรรม

ที่มุงหวัง ทําใหทราบเปาหมายขอบเขตเนื้อหาที่จําเปนในแตละหนวย เปนการกําหนดทิศทาง วิธีการ

ในการเรียนรู เปนแนวทางในการกําหนดการทดสอบและการประเมินผล ของวิชานั้น ๆ 

2) การออกแบบแผนภูมิการนําเสนอในแตละหนวยการเรียน คือ การ

ออกแบบแผนภูมิการนําเสนอในแตละหนวยการเรียน (Module Presentation Chart) นั่นเอง เปน

การออกแบบการสอนจะตองมีการวางแผนลวงหนาโดยพยายามตอบคําถามวา เราสอนอะไร เพื่อ

มุงหมายใด โครงสรางการนําเสนอแบบใด ใชวิธีการใด ใชเคร่ืองมืออะไรในการเรียนการสอนบน

บทเรียนออนไลน รวมไปถึงมีการวัดและการประเมินผลการเรียนอยางไร  
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2.4.1.3  การพัฒนาหนวยการเรียน (Development) ข้ันการพัฒนาหนวยการเรียน 

เปนการพัฒนาเนื้อหาหนวยการเรียนใหสมบูรณกอนที่จะนําไปเขียนโปรแกรม ประกอบดวยขั้นตอน

ยอย ๆ  4  ขั้นตอน 

1)  การเขียนรายละเอียดเนื้อหาลงบนกรอบการสอน  การเขียน

รายละเอียดเนื้อหาลงบนกรอบการสอน หรือการเขียนสคริปตนี้ หากเปรียบเทียบกับการผลิตรายการ

โทรทัศนก็ คือ การเขียนบทรายการกอนที่จะนําไปถายทําจริง สําหรับกรอบการสอนนั้น การเขียน

เนื้อหาลงในกรอบการสอน จะตองเขียนไปที่ละกรอบตามลําดับเนื้อหาและวิธีการสอนไดออกแบบไว 

เขียนจนกระทั่งครบทุกเนื้อหาก็จะเสร็จส้ินกระบวนการนี้ 

 2)   การจัดลําดับกรอบการสอน หลังจากที่เขียนกรอบการสอนเสร็จแลว

ในขั้นนี้จะเปนการนํากรอบการสอนมาตรวจสอบลําดับการนําเสนอตามที่ไดวางแผนไวในการ

ตรวจสอบลําดับเนื้อหาจะมีการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ 

   2.1) การตรวจสอบความตอเนื่องของเนื้อหาในหนวยการเรียน

เดียวกัน เพื่อดูวามีความเหมาะสมตอเนื่องกันหรือไม และตอบสนองวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ครบถวนหรือไม 

  2.2)   การตรวจสอบการเชื่อมโยงของเนื้อหาในแตละหนวยการเรียน 

เพื่อดูวาการเชื่อมโยงของเนื้อหาแตละหนวยเปนไปตามที่ไดวิเคราะหไวหรือไม 

ภายหลังจากที่ทําการตรวจสอบลําดับของเนื้อหาตามขั้นตอนแลว ก็ถือวาเสร็จส้ิน

กระบวนการจัดลําดับกรอบการสอน เนื้อหาทั้งหมดนี้ เปนขอมูลบนกระดาษที่ฉายภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรการสอนไดครบ 

3) การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภายหลังการนํากรอบการ

สอนไปจัดเรียงลําดับและตรวจสอบลําดับอยางถูกตองแลว ในขั้นตอนนี้เปนการนําเอาบทเรียนที่

พัฒนาขึ้นไปทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ที่พัฒนา ข้ึน โดยทํา 2 ดานตอเนื่องกันคือ 

การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากอนจะนําไปพัฒนาเปนบทเรียน

ออนไลนกอนจะมีการนําไปทดลองกับกลุมเปาหมายที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ 

  3.1)  การสรางแบบทดสอบและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 

ในขั้นตอนนี้จะเปนการเขียนและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ แลวนําแบบทดสอบไปหา

คุณภาพกับกลุมผูเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานั้นมาแลว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบดานตาง ๆ โดย

เร่ิมจากการสรางแบบทดสอบตามหลักการเขียนแบบทดสอบ จากนั้นนําไปทดลองกับกลุมผูมีความรู
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หรือเคยเรียนเนื้อหานั้นมาแลว ใชประมาณ  3-100 คน เมื่อผูเรียนทําขอสอบเสร็จแลว ใหนําขอสอบ

มาหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น 

หลังจากนําแบบทดสอบไปทดลองแลว นําขอทีย่ังไมไดตามเกณฑไปปรับปรุงแกไข ทดลอง

จนกวาจะใชได ผลที่ไดทั้งหมดซึ่งไดแก กรอบการสอนที่ไดตรวจสอบคุณภาพแลว และแบบทดสอบ

ที่ไดตามเกณฑ จะรวมกันเปนตัวบทเรียน ที่พรอมดวยสวนของการวัดและการประเมินดวย ซึ่งพรอม

ที่จะนําไปจัดทําเปนโปรแกรมตอไป 

 2.1.4.4 การพัฒนาเนื้อหาสูโปรแกรม (Implementation) ข้ันการพฒันาเนื้อหาสู

โปรแกรมนี้ เปนขั้นที่ทาํตอจากขั้นจากพัฒนาหนวยการเรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี ้

 1)   การเลือกโปรแกรมที่จะใชนําเสนอบทเรียน โดยพิจารณาโปรแกรมที่

เหมาะสมและสามารถตอบสนองตอความตองการได 

 2)   การพัฒนาและจัดเตรียมสื่อที่จะประกอบบทเรียน ใหเปนไปตาม

กรอบการสอนที่ไดเขียนไวเชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตาง ๆ เปนตน 

 3)   การนําขอมูลและเนื้อหาลงโปรแกรม  

 

 2.1.4.5   การประเมินผลบทเรียน (Evaluation) ข้ันการประเมินผลบทเรียน เปน

ขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาบทเรียน จะตองทําตอจากขั้นการพัฒนาเนื้อหาสูโปรแกรมนับเปน

ขั้นตอนที่สําคัญและเปนขั้นตอนที่ขาดไมได ในกระบวนการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1)   การตรวจสอบคุณภาพของมัลติมีเดียของบทเรียน ขั้นตอนนี้เปนการ

ตรวจสอบคุณภาพมัลติมีเดียของบทเรียนที่สรางเสร็จแลว โดยใชผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ  

 2)   การทดลองกระบวนการการทดสอบหาประสิทธิภาพ ข้ันนี้เปนการ

ทดลองขั้นตอน หรือกระบวนการทดสอบหาประสิทธิภาพกอนที่จะหาประสิทธิภาพจริง  

 3)   การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลทางการ

เรียน ขั้นตอนนี้เปนการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลการเรียน ซึ่งจะใชกลุม

ตัวอยางเปาหมายไมนอยกวา 30 คน มาทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน บทเรียนที่ดีจะมีคา

ประสิทธิภาพในกระบวนการเรียน จะใกลเคียงกับคาประสิทธิภาพหลังการเรียน (E1/E2) และคา

ประสิทธิผล (Epre-Epost) ควรจะมีคาสูงกวารอยละ 60 หากไดผลตามเปาหมายที่ตั้งไว ถือวาบทเรียน

นั้นใชได แตหากไมเปนไปตามที่ตองการ ก็จะตองนําไปปรับปรุงแกไขใหไดผลตามตองการ 
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 2.1.4.6  จัดทําคูมือการใชบทเรียน ภายหลังจากการผลิตบทเรียนเสร็จแลว จะตอง

ทําคูมือการใชบทเรียน เพื่อใชประกอบการเรียนหากมีปญหาสงสัยก็สามารถที่จะเปดดูไดจากคูมือนี้  

 

 2.1.5  หลักการและทฤษฎีกระบวนการหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน การ

ตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาบทเรียนจะแบงเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพดานตาง ๆ (ไพโรจน   

ตีรณธนกุล, ไพบูรณ   เกียรติโกมล   และเสกสรรค แยมพินิจ, 2546 : 175-182)   ดังนี้ 

 2.1.5.1  การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาบทเรียนออนไลนตองมีการตรวจสอบ

ลําดับเนื้อหานั้นจะมีการตรวจสอบ  2  ขั้นตอน  คือ 

   1)   การตรวจสอบความตอเนื่องของเนื้อหาในหนวยการเรียนเดียวกัน  เพื่อ

ดูวามีความเหมาะสมตอเนื่องกันหรือไม  และตอบสนองวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมครบถวนหรือไม   

2) การตรวจสอบความเชื่อมโยงของเนื้อหาในแตละหนวยการเรียน  เพื่อดู

วาการเชื่อมโยงของเนื้อหาแตละหนวยเปนไปตามที่ไดวิเคราะหไวหรือไม 

  ภายหลังจากการตรวจสอบลําดับของเนื้อหาอยางถูกตองแลว  ใหทําการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหาที่พัฒนาขึ้น  โดยทํา 2  ดานตอเนื่องกันคือ 

   3)   การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  

ประเมินใหคะแนนโดยใชแบบฟอรมที่เปนปลายเปด 

   4)   นําไปทดลองกับกลุมเปาหมายที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ ภายหลังจาก

ประเมินความถูกตองของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ  และปรับแกแลว  ขั้นตอนตอไปคือนําไปทดลองกับ

กลุมเปาหมายที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ เพื่อทดสอบความเขาใจในการเรียนเนื้อหา  และการสื่อ

ความหมายของสํานวนที่ใช  ตลอดจนรูปแบบทื่อความหมายตอผู เรียน  ในขั้นนี้จะตองใช

กลุมเปาหมายจริง โดยคัดเลือกประมาณ  9 – 12 คน  ใหทดลองเรียนเนื้อหา  และหากสงสัยหรือไม

เขาใจตรงไหนใหผูเรียนเขียนไวจากนั้นจึงรวบรวมขอมูลที่ไดมาปรับแกใหสมบูรณ  และตรวจสอบ

โดยผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง  หลังจากปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลวถือวาจบขั้นตอนการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหา 

  2.1.5.2  การตรวจสอบคุณภาพของการนําเสนอบทเรียน เปนการตรวจสอบ

คุณภาพในการออกแบบการสอน  (Instructional  Design)  และการวางแผนการวาง  ซึ่งจะตองมี

การออกแบบใหเหมาะสมกับเนื้อหา  และกลุมเปาหมาย  โดยเลือกวิธีการสอน  สื่อการสอนที่

เหมาะสมใช 
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 2.1.5.3   การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การเขียนขอสอบไดตามจํานวนที่

ตองการ   ตองนําขอสอบที่เขียนเสร็จแลวนํามาตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

  1)  นําขอสอบที่ เขียนเสร็จแลวมาตรวจสอบ   โดยคณะกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  เพื่อพิจารณาการใชภาษาสํานวนในการสื่อความหมายตาง ๆ และ

ตรวจสอบความถูกตองตามหลักการออกแบบขอสอบ  หากมีขอสอบขอนั้นตองปรับปรุงแกไขตอง

เขียนขอปรับปรงลงไปในดานหลังของบัตรออกขอสอบขอนั้น 

 2)   ตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

(Index  of  Consistency  :  IOC)  เปนคุณภาพของแบบทดสองที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะ

หรือจุดประสงคที่จะวัด  ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากของแบบทดสอบ  ในขั้นตอนนี้จะให

คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาพิจารณาวา  ขอทดสอบแตละขอนั้นสามารถวัดไดตรงตาม

ตารางวิเคราะหรายละเอียดหรือไม  ซึ่งเปนการวิเคราะหดัชนีความเที่ยงตรง  (Index  of  

Consistency)  เร่ิมตนจากการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  

ดังตาราง 

 

ตารางที่  2.1    แสดงการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รายละเอียดขอสอบ การพจิารณา 

สามารถบวกเลขไมเกิน  2  หลัก

ได 

10 + 24  มีคาเทาไร + 1 0 - 1 

ถูกตอง                    ก.  32    

                    ข.  33    

                    ค.  34    

                    ง.  35    

 

แหลงที่มา : (ไพโรจน   ตีรณธนกุล, ไพบูรณ   เกียรติโกมล   และเสกสรรค แยมพินิจ, 2546 : 140) 
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จากตารางที่ 2.1   คณะกรรมการจะพิจารณาวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมหรือไม  ถาแนใจวาตรงจะกาเครื่องหมายในชอง  +1  ถาแนใจวาไมตรงจะกาเครื่องหมาย

ในชอง  -1  และถาไมแนใจวาตรงหรือไมจะกาเครื่องหมายในชอง  0  การพิจารณาคา  IOC  นี้  

จะตองมีคามากวาหรือเทากับ  0.5  จึงถือวา  วัดไดสอดคลองกัน  จากคา  IOC  ที่คํานวณไดนี้  

แสดงวาขอสอบวัดไมสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ภายหลังจากสรางแบบทดสอบเสร็จแลว  ขั้นตอไปคือ  การนําแบบทดสอบไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ   จะเปนกลุมผูที่มีความรู  หรือเคยเรียนเนื้อหานั้นมาแลว 

 3)  การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  หาระดับความยากงายของขอสอบ  

โดยขอสอบที่ดีจะตองไมยากมากเกินไป  และไมงายจนเกินไป  โดยทั่วไปแลวจะนําแบบทดสอบแต

ละขอมาคํานวณหาความงายซึ่งแสดงคุณสมบัติของขอสอบชุดนั้นวา  นักเรียนทําถูกกี่คน  ใน

จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบขอนั้นทั้งหมด 

 4)  การวิเคราะหขอสอบ  หาอํานาจจําแนกของขอสอบ  เปนคาดัชนีที่บง

บอกถึงวาขอสอบขอนั้นสามารถจําแนกนักเรียนออกเปน 2 กลุม  คือกลุมที่มีคะแนนสูงหรือกลุมเกง

กับกลุมคะแนนต่ําหรือกลุมออนคาอํานาจจําแนกนี้มีคาอยูระหวาง  -1  ถึง  + 1  โดยทั่วไปแลว

ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกใชไดจะมีคามากกวาหรือเทากับ 0.20  และถาขอสอบนั้นมีคาอํานาจ

จําแนกใกล  +1  ก็แสดงวาขอสอบนั้นสามารถจําแนกคนเกง และคนออนไดถูกตองสูงมาก  แตถาขอ

ใดมีคาอํานาจจําแนกเปนลบหรือคาใกล  0  แสดงวาขอสอบนั้นจําแนกคนเกงคนออนไดไมดี  

 5)  การวิเคราะหขอสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นของขอสอบ  คือคาคงที่ของ

คะแนนที่ไดจากการสอบนักเรียนคนเดียวกันหลายครั้งในแบบทดสอบชุดเดิม  ควรพิจารณาเฉพาะ

คาที่เปนบวกเทานั้นควรจะมีคามากกวา  0.70  จึงจะเปนแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมั่นได  

   2.1.5.4  การตรวจสอบคุณภาพดานมัลติมีเดียเปนการตรวจสอบคุณภาพดานมัล

ติมิเดียของบทเรียนที่สรางขึ้นเสร็จแลว  โดยใหผูเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดียเปนผูตรวจสอบ  ซึ่งอาจจะ

ตรวจสอบสื่อตาง ๆ เชน  สีตัวอักษร  และสีพื้นหลังวามีความเหมาะสมหรือไม  คุณภาพของเสียงดี

หรือไม  ภาพที่นํามาใชมีความสวยความคมชัดเจน  และมีขนาดภาพที่เหมาะสมหรือไม  การ

ออกแบบหนาจอ  รวมทั้งการเชื่อมโยงของกรอบการสอนในแตละกรอบ  
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 2.1.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

  2.1.6.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดมีผูกลาวไวดังนี้ 

ไพศาล หวังพานิช ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือการสอน (ไพศาล หวัง

พานิช, 2531 : 35) 

นิภา เมธธาวิชัย กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความรูสึกและทักษะที่ไดรับและ

พัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ครูอาศัยเครื่องมือวัดผลชวยในการศึกษาวานักเรียนมี

ความรูและทักษะมากนอยเพียงใด (นิภา เมธธาวิชัย, 2536 : 73) 

ไพศาล ชายชูหนู  กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา คือคุณลักษณะและความสามารถ

ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู

ที่เกิดจากการศึกษา ฝกฝน อบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบระดับ

ความสามารถ หรือ ความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนแลวรูเทาใด (ไพศาล ชายชูหนู , 2527 : 32) 

อารมณ เพชรร่ืน  กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนกาน

สอนการฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ ทั้งที่โรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบดวย

ความสามารถทางสมอง ความรูสึก คานิยม จริยธรรมตาง ๆ (อารมณ เพชรรื่น , 2527 : 46) 

จากที่มีผูกลาวขางตนสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถใน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ ที่เกิดจากการฝกฝน และการศึกษาของบุคคล โดย

ผูสอนอาศัยเครื่องมือชวยในการวัดผลการศึกษา วาผูเรียนมีความสามารถ และทักษะมากนอย

เพียงใด 

  2.1.6.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน  การ

เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไว ดังนั้นครูควรจะทราบวากอนเรียนนักเรียน

ความสามารถอยางไร เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความสามารถแตกตางไปจากเดิมหรือไม วิธีที่อาจชวยได

คือ การทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน 

การจําแนกประเภทของแบบทดสอบแบงเปน 2  ประเภท คือ การวัดผลแบบอิงกลุม กับการ

วัดผลแบบอิงเกณฑ 
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  1)  การวัดผลแบบอิงกลุม เกิดจากความเชื่อในเรื่องความแตกตาง

ระหวางบุคคล โดยถือวาบุคคลมีความสามารถเดนหรือมีความสามารถดอยอยูบางคนสวนใหญจะมี

ความสามารถปานกลางดังนี้การทดสอบแบบนี้จึงยึดเอาคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ 

โดยพิจารณาผลของการสอบของบุคคลเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ในกลุมเดียวกัน การแปล

ความหมายของคะแนนแบบนี้จะทําใหครูทราบวานักเรียนคนไหนอยูในตําแหนงใดของกลุม 

  2)  การวัดผลแบบอิงเกณฑ (วัญญา  วิศาลาภรณ, 2533 : 12-17) การ

วัดผลแบบนี้ยึดถือความเชื่อเร่ืองการเรียนเพื่อรอบรูโดยพยายามสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียนแมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันตาม ทุกคนควรไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาใหถึงขีดความสามารถสูงสุดของแตละคนซึ่งอาจใชเวลาตางกัน  การวัดผล

แบบอิงเกณฑจึงเปนการวัดโดยเปรียนเทียบคะแนนของแตละบุคคลกับเกณฑหรือมาตราฐานที่วาง

ไวการวัดผลแบบนี้จะชวยใหทราบวานักเรียนรูอะไรบางและรูมากนอยเพียงใด ดังนั้น การวัดผลแบบ

อิงเกณฑจึงขึ้นอยูกับการกําหนดเกณฑเปนสําคัญ การวัดแบบนี้ยังจะชวยใหครูทราบวาจะตอง

ปรับปรุงการสอนในเนื้อหาตอนใดเพื่อที่จะไดบรรลุจุดประสงคที่วางไว ครูจะทราบถึงความกาวหนา

ของนักเรียน สามารถวิเคราะหถึงสวนที่เกงหรือไมเกงของนักเรียน 

 
       2.1.7  แนวทางการนําบทเรียนออนไลนไปใชในการเรียนการสอน  
 แนวทางการนําบทเรียนออนไลนไปใชในการเรียนการสอน (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ และคณะ, 

2544 : 104-116)  แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

     2.1.7.1  ลักษณะของผูเรียนเปนผูใช แนวทางนี้หมายถึง การที่ผูสอนใชสื่อมัลติมีเดีย

ปฎิสัมพันธ และเว็บเพจที่มีผูสรางไวประกอบการเรียนการสอน สวนผูเรียนศึกษาจากสื่อมัลติมีเดีย

ปฎิสัมพันธ และเว็บเพจที่มีผูสรางไวแลว ซึ่งมีลักษณะเดียวกับคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการของ

คอมพิวเตอรชวยสอนและบทเรียนออนไลนก็คือ การใหผูเรียนมีโอกาสเรียนไปตามความเร็วชาของ

ตัวเอง โดยการควบคุมจังหวะการเรียนเวลาดวยตัวเองตามตองการ และมีส่ือมัลติมีเดียที่นาสน และ

ดึงดูดใจ เชน ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน มีการโตตอบ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บทเรียน เปนตน  ซึ่งบทเรียนออนไลนแบบดังกลาวขางตน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูใชหรือ

ผูเรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกับการสอนแบบในหองเรียนที่ใชอยู  

 ขอควรคํานึงถึงในการใชบทเรียนออนไลนเพื่อการเรียนการสอนในลักษณะของผูใช ก็คือ 

ตองประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียโดยการเนนที่ผูรียนหรือผูใช จะตองมีความเหมาะสมตอการพัฒนา

ทักษะขั้นพื้นฐานและการเรียนรู เนื้อหาสาระที่กําหนด ทั้งนี้ทักษะข้ันพื้นฐานเปนทักษะที่มี

www.ssru.ac.th



 

 

19 

ความสําคัญเทาเทียมกับทักษะขั้นสูง รพัฒนาทักษะใดยอมข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการเรียนการ

สอนในเรื่องนั้น ๆ 

     2.1.7.2  ลักษณะของผูเรียนเปนผูผลิตสรางหรือผูผลิต ลักษณะนี้หมายถึง บทบาทที่

ผูเรียนทํากิจกรรมตามสภาพจริงผูเรียนเรียนเนื้อหาสาระจากการเปนผูออกแบบหรือผูผลิต ไปพรอม

กับการพัฒนาทักษะ ไดแก ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะทางสังคม กลาวคือ ผูเรียนได

ใชความคิดกับการสรางสรรคงาน ออกแบบ คนควา จัดการปฏิบัติและแกปญหา โดยการจัด

โครงงานใหผูเรียนทั้งแตละคน หรือแตละกลุม ใหมีการเรียนรูรวมกัน บทบาทดงักลาวนี้ชวยใหผูเรียน

มีปฏิสัมพันธกับส่ิงที่อยูรอบตัว เชน สังเกต เลียนแบบ ถาม สอน อธิบาย ชวยกันคิด ปรึกษากัน 

พูดคุยกัน ชวยกันแกไขปญหา  

 อยางไรก็ดี การเปนผูผลิตหรือผูสรางชองผูเรียนนั้น ยังมีความแตกตางกันในวิธีการแมจะ

เปนผูผลิตเชนเดียวกัน กลาวคือ เปนผูผลิตโดยเนนการศึกษาเครืองมือที่จะใชในการผลิตกับการเปน

ผูผลิตที่คิดออกแบบการสรางผลิตผล วิธีแรกผูเรียนจะตองใชเวลานานในการเรียนรูทักษะการใช

เครื่องมือเพื่อการผลิต สวนอีกวิธีหนึ่ง มุงเนนการออกแบบสรางผลิตผล เปนการศึกษาทักษะที่

จําเปนและเกี่ยวของกับการคิดออกแบบมากกวาทักษะการผลิต และเนนความสําคัณของ

ประสบการณที่ผูเรียนไดรับในขณะสรางผลิตผลนั้น วิธีการนี้จึงเนนไปที่กระบวนการเรียนรู ทําใหการ

เรียนรูเครื่องมือที่ใชสรางเปนไปเทาที่จําเปน 

 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนออนไลน 
 

 ปยพล  จูพิทักษ  (2548 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง

กระบวนการออกแบบและสราง   แอนิเมชั่น 2 มิติ โดยใชระบบการจัดการเรียนรู หาประสิทธิภาพ

ของบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน เครื่องมือที่ใช

ประกอบดวย  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2/2548 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโนยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 40  คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนออนไลนโดยใชระบบการ

จัดการเรยีนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.75/85.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนด  85/85  ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีบทเรียนมีคาเทากับ 4.07 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
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 สิญาพัฒน   ใจบานเอื้อม  (2549 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ เร่ือง การใชสีในการออกแบบกราฟฟก โดย ใชกลุมตัวอยาง 40 คนจาก นักศึกษาชั้นปที่ 

3 ภาคเรียนที่ 1/2549 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินคุณภาพ

ของบทเรียนออนไลน ของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.73 อยูในระดับดีดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 อยูใน

ระดับดี เมื่อนําคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และผูเรียนมีความพึงพอใจ

ตอบทเรียนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ เร่ืองการใชสีในการออกแบบกราฟฟก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 

อยูในระดับมาก 

 ธํารง   ทวกีสิกรรม (2549 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนออนไลนวิชางานไฟฟา

รถยนต กลุมตัวอยางที่ใชนั้นประกอบดวยนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไดแก นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปากชอง จํานวน 30 คน, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จํานวน 30 คน และ

มหาวิทยาลัยเทคนิคนครราชศรีมาจํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนผลการวิจัยพบวา บทเรียนออนไลนและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนผลการวิจัยพบวา บทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.83/81.63 สูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว 80/80 เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหา

ประสิทธิผลพบวาไดประสิทธิผลหลังกระบวนการ (Epost-test  = 81.63) และประสิทธิผลกอน

กระบวนการ (Epre-test = 21.25) ดังนั้นบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นมีประสิทธิผลทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

60.38 และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบกอนเรียนและคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนมา

เปรียบเทียบกันดวยการทําแบบทดสอบคา ที (t-test) ผูวิจัยพบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ 0.05 นอกจากนี้เมื่อสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอ บทเรียนออนไลนนี้

พบวามีคาเฉลี่ย เทากับ 4.54  ซึ่งอยูในระดับดีมาก จึงสรุปไดวาบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นมานี้

สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนวิชางานไฟฟารถยนตได 

อุทัย  นิคม  (2550 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัย  การสรางบทเรียนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เร่ือง การออกแบบกราฟก สําหรับงานบรรจุภัณฑ คร้ังนี้มีวัตถุประสงค  โดยใชกลุม

ตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่  2  ภาคเรียนที่  1/2550  ภาควิชาเทคโนโลยีการ

พิมพและบรรจุภภัณฑ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จํานวน  60  คน  ผลการวิจัย

พบวา  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและสื่อ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.85  และ  4.00  และคาสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีคาเทากับ  0.26  และ  0.20  ถือวาอยูในเกณฑดีบทเรียนผานระบบเครือขาย

ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  81.58/85.56  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  80/80  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนสูงกวาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ

ที่ระดับ  .05  และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.08  และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีคาเทากับ  0.98  เมื่อเทียบกับเกณฑแลว  ถือวาอยูในเกณฑมาก   

อุดมลักษ  อนันต (2549 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลนเอ็ดดูเทน

เมนต โดยใชแอนิเมชั่น เร่ือง การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการวิจัย  พบวา การประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียน

ออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.25  อยูในระดับดี  และประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อของบทเรียน

ออนไลนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 อยูในระดับดี บทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นมีประสิทธิ์ภาพ  87.58 / 

86.41  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  85/85  เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมา

วิเคราะหเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาหลังเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนออนไลน  มี

คาเฉลี่ยเทากับ  4.18  อยูในระดับมาก 

 จากที่ผูวิจัยไดศึกษางานเอกสารงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงไดแนวทางในการสราง

บทเรียนออนไลน โดยประยุกตใชข้ันตอนการสรางของ ไพโรจน  ตีรณธนากุล  ไพบูลย เกียรติโกมล                 

และเสกสรรค  แยมพินิจ (2546 : 35-120)    ในการสรางบทเรียนและโปรแกรมหลักที่ใชในการสราง

บทเรียนออนไลน คือ โปรแกรม Moodle ทั้งนี้เพื่อใหบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นมีคุณภาพและ

สงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจและเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ มีรายละเอียด วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

   3.1  กลุมทดลอง และผูเชี่ยวชาญ 

    3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

   3.3  วิธีการดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

   3.4  วิธีการดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.5  การวิเคราะหขอมูล 

    3.6  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  กลุมทดลอง และผูเช่ียวชาญ 
 
 กลุมทดลองและผูเชี่ยวชาญ ที่ใชในการทดลองโดยใหเรียงจาก บทเรยีนออนไลน เร่ือง วัสดุ

ทางการพิมพ มีดังนี ้

 
 3.1.1  กลุมทดลอง 

 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ป

การศึกษา 2553  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วัสดุทางการพิมพ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  จํานวน 

24 คน 
 
 3.1.2  ผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน 

กลุมผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนมี ดังนี้ 

     3.1.2.1   ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา เร่ืองวัสดุทางการพิมพ จํานวน 3 ทาน ที่ไดมาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวัสดุ

ทางการพิมพ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา 
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ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้มากกวา 3  ป และ

ยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ 

    3.1.2.2   ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  บทเรียนออนไลนจํานวน 3 

ทาน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกับดานเทคนิคการผลิตสื่อ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทาง

วิชาการไมนอยกวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้

ไมนอยกวา 3 ป และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ 

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 

 3.2.1  บทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ 

 

 3.2.2  แบบประเมินคุณภาพ ประกอบดวย  แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อและการนําเสนอ เปนแบบประเมินความ

คิดเห็น 5 ระดับ โดยยึดหลักเกณฑ Likert 

 

 3.2.3  แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ เปนขอสอบที่มีคุณภาพเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 

30 ขอ 
 

3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ มีรายละเอียดการสราง  ดังนี้ 

 
 3.3.1  การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ 
 ในการสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ผูวิจัยไดยึดหลักการสรางตาม

แบบอยาง ของไพโรจน  ตีรณธนากุล และไพบูลย  เกียรติโกมล และเสกสรรค แยมพินิจ (2546 : 35-

120)   ดังนี้ 

  3.3.1.1  ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) 

       1)  สรางแผนภูมิระดมสมอง (Brain Strom Chart) เปนขั้นตอนการคนหาหัว

เร่ืองทั้งหมดเปนเปาหมายขององคความรู  และความเกี่ยวของสัมพันธกันกับเร่ืองผายางและน้ํายา

ฟาวนเทน ที่จะทําใหเปนภาพรวมของบทเรียนทั้งหมดวาควรจะประกอบไปดวยสวนใดบาง  เนื้อหา
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หนาที ่

ประเภท 

องคประกอบ

ควรมีแนวทางการเรียนอยางไร  ผูวิจัยไดดําเนินการระดมสมองโดยขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา  3  ทาน  โดยเริ่มจากผูวิจัยไดระบุหัวขอเร่ือง  วัสดุทางการพิมพ  ไวตรงกลาง  จากนั้นจึง

เขียนหัวขอที่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับเร่ืองนี้ขยายออกไปเปนหัวขอยอย  โดยใชเสน

เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของเนื้อหา  และหัวขอยอยตาง ๆ ผลจากการระดมสมองไดแผนภูมิ

ระดมสมอง  (Brain Storm Chart)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  แผนภูมิระดมสมอง (Brain Strom Chart) 

 

     2)  สรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ  (Concept Chart) เมื่อไดแผนภูมิระดม

สมองแลว  ผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาไดทําการวิเคราะหหัวเรื่องจากแผนภูมิโดยละเอียด แลว

จึงตัดทอนเนื้อหาที่ไมมีความสัมพันธออกไป หรือรวมกันในเนื้อหาที่ สัมพันธกัน  และลําดับ

ความสัมพันธในสวนที่เหลือใหมใหมีความสอดคลองกับและถูกตองมากขึ้น เพราะเนื้อหาที่พิจารณา

ในขั้นตอนนี้จะตองนําไปใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลนเร่ือง วัสดุทางการพิมพ ซึ่งมีความสัมพันธ

สอดคลองสัมพันธกัน  เปนแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธของเนื้อหา (Concept  Chart)   

 

 

วัสดุทางการพิมพ 

หมึกพิมพออฟเซต แมพิมพออฟเซต 

ผายาง 
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โครงสราง
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วัสดุอุปกรณที่ใชในการทํา
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ประเภท 
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ภาพที่ 3.2  แผนภูมิหวัเรื่องสัมพันธ  (Concept Chart) 

 

 3)  การสรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) เมื่อสราง

แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธถูกตองแลวใหนําเนื้อหาที่มีความสัมพันธกันทั้งหมดมาวิเคราะห เพื่อนําเสนอ

ลําดับข้ันของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน แผนภูมิโครงขายเนื้อหานี้จะแสดงใหเห็นถึงลําดับการ

นําเสนอวาควรใหผูเรียน เรียนในสวนใดกอนและเมื่อเรียนในสวนหลักแลวสามารถเลือกเรียนใน สวน

รองลงไปไดเพื่อชวยกําหนดการเรียนของผูเรียน  

 

 

 

 

แมพิมพ 

พื้นนนู 

พื้นลึก 

พื้นราบ 

พื้นฉล ุ

วัสดุทางการพิมพ ผายาง 

หนาที ่

ประเภท 

องคประกอบ

สมบัติ สวมรูปทรงกระบอก 

แผนราบ 

น้ํายาฟาวนเทน 

หนาที ่

ประเภท 

องคประกอบ

สมบัติ 

กรด 

กลาง 

ดาง 

www.ssru.ac.th



 

 

26 

 
 

ภาพที่ 3.3  แผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) 
 
  3.3.1.2  ขั้นการออกแบบบทเรียน (Design)  

 กําหนดกลวิธีการนําเสนอ โดยผูวิจัยไดจัดลําดับแผนการนําเสนอเปนแผนภูมิบทเรียนทั้ง

รายวิชา (Corse Flow Chart Drafting) ที่แสดงในภาคผนวก  ก (รูปที่ ก.1) ซึ่งการแบงจะคํานึงถึง

โครงขายเนื้อหาของวิชาวัสดุทางการพิมพ ที่ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลว โดย

แบงเปน 3 หนวยการเรียน ผายาง น้ํายาฟาวนเทน และ แมพิมพ และสรางแผนภูมิการนําเสนอในแต

ละโมดูล (Module Presentation Chart Drafting) ในการนําเสนอแตละหนวยการเรียน  ดัง

รายละเอียด   ที่แสดงในภาคผนวก  ก (รูปที่ ก.2) 

 กลวิธีการนําเสนอ ผูวิจัยพิจารณาจากขอมูลที่เกี่ยวของ คือ พื้นฐานของกลุมเปาหมาย 

ลักษณะ   ความยากงายของเนื้อหาของเนื้อหา และระยะเวลาที่ใชในการสอนในชั้นเรียนปกติ ให

สอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่วางไว ในแตละหนวยการเรียนสามารถเรียนได

ไมจํากัดเวลา ผูเรียนสามารถเลือกหนวยการเรียนใดกอนหรือหลังก็ได 

 จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรมใหกับหัวขอหลักและหัวขอยอยที่ไดตาม

แผนภูมิการนําเสนอ ของแตละหนวยการเรียนที่ผูวิจัยกําหนดไว เพื่อใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่

กําหนดสามารถวัดผลการเรียนไดตรงตามเนื้อหาที่มีในบทเรียน เมื่อเขียนเสร็จผูวิจัยตรวจสอบดวย

ตนเองกอน แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ชวยตรวจสอบอีกครั้ง  ดังรายละเอียดที่แสดงใน

ภาคผนวก  ก (ตารางที่ ก.2, ก.3 และ ก.4)  
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  3.3.1.3   ขั้นการพัฒนา (Development)  

 1)   การเขียนรายละเอียดเนื้อหา (Script Development) โดยการนํามาเขียน

ลงในเอกสารกรอบบทเรียนตามแผนภูมิการนําเสนอที่ไดวางไว ซึ่งจะเปนการสรางตนแบบของการ

นําเสนอกอนการพัฒนาบทเรียนจริงโดยแตละเฟรม ผูวิจัยจะกําหนดเนื้อหาลงในกรอบบทเรียนในแต

ละหนาและกําหนดทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และภาพวีดิทัศน รวมทั้งลําดับการนําเสนอและ

เชื่อมโยงเนื้อหาตาง ๆ ที่มีทั้งหมดลงในกรอบแตละกรอบอยางละเอียด 

 2)   จัดทําลําดับเนื้อหา (Storyboard Development) เมื่อไดกําหนดเนื้อหา

ลงในกรอบเสร็จแลวผูวิจัยไดนํากรอบบทเรียนที่ไดมาจัดเรียงลําดับการนําเสนอตามที่ไดทําการวาง

แผนการนําเสนอและออกแบบไว และเปนไปตามแผนภูมิโครงขายเนื้อหาที่กําหนดไว โดยจะอยูใน

รูปเอกสารทั้งหมด 

 3)   ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ภาษาท่ีใช  และความสมบูรณ

ของเนื้อหา  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จากนั้นปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา  

   4)   ทําการออกแบบ  แบบทดสอบ  เ ร่ือง  วัสดุทางการพิมพ  โดยให

แบบทดสอบครอบคลุมทุกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ 

และทําการปรับปรุงใหถูกตอง เหมาะสมตามคําแนะนํา และสรางแบบทดสอบใหมีมากกวาจํานวนที่

ตองการใชจริงและนําไปใชทดสอบเพื่อนํามาหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และความ

เชื่อมั่นขอสอบ โดยไดขอสอบที่มีคุณภาพทั้งหมด 49  ขอ (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 

เลือกมาจํานวน 30 ขอ นําไปใชเปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจาก

บทเรียนออนไลนเร่ือง วัสดุทางการพิมพ 

  3.3.1.4   ขั้นการสรางสื่อบทเรียน (Implementation)  

  1)  การรวบรวมขอมูลในสวนของการพัฒนาบทเรียนมากําหนดเปน

โครงสราง และแนวทางโดยเลือกโปรแกรมชื่อ Moodle เปนเครื่องมือในการสรางบทเรียนเนื่องจาก

ความสามารถของโปรแกรมมีความเหมาะสมกับการใชงานบนเว็บไซต รวมถึงระบบมัลติมีเดีย และ

เปนโปรแกรมที่นิยมในการสรางบทเรียนสามารถที่จะตอบสนองการทํางานโดยมีเครื่องมือตาง ๆ ท่ี

ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูสอนกับผูเรียนไดงาย เชน กระดานสนทนา อีเมล 

ขาวประกาศ เปนตน 

    2)  สรางกราฟก ภาพเคลื่อนไหว โดยใชโปรแกรมที่สนับสนุนงานดานการ

ตกแตงกราฟก เพื่อนํามาประกอบในบทเรียนออนไลน โปรแกรมสนับสนุนดังกลาว ไดแก Adobe 

Photoshop CS4 , Adobe Illustrator CS4 
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    3)  การดําเนินการสรางเปนบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ

ตามลําดับข้ันตอนที่ไดกําหนดไวในขั้นการพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ เรียบรอย

แลว จึงทําการเชื่อมโยงกรอบเนื้อหาทั้งหมดเขาไวดวยรูปแบบการเชื่อมโยงของโปรแกรมใหกรอบ

เนื้อหาทุกกรอบมีความสัมพันธกันเปนบทเรียนออนไลน 

  3.3.1.5   ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) 

  1)  นําบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ที่สรางเสร็จแลว ตรวจสอบ

คุณภาพ (Quality Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้น และผานการ

ตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญแลววาถูกตอง และสามารถนําไปใชตรวจสอบคุณภาพได

จริง ซึ่งในการตรวจสอบประเมินคุณภาพในงานวิจัยนี้ประกอบดวยผูเช่ียวชาญจํานวน 6 ทาน แลว

นําผลที่ไดจากแบบประเมินมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา จํานวน 3 ทาน ไดแก 

    1.1)  ผูชวยศาสตราจารยวีระ  โชติธรรมาภรณ  หัวหนาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    1.2)  อาจารยไกรพ เจริญโสภา  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

พิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      1.3) คุณศุภจิต  ผองใส  หัวหนาแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ บริษัท รูเบีย

อุตสาหกรรม จํากัด 

และผูเชี่ยวชาญดานการสรางสื่อและการนําเสนอ จํานวน 3 ทาน ไดแก   

     1.4  อาจารยพรทิพย ธรรมจริยาพันธุ  หัวหนาสาขาวิชาออกแบบ

ส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     

     1.5  อาจารยดวงรัตน  ดานไทยนํา  อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบ

กราฟกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     

      1.6  อาจารยดลพร  ศรีฟา  อาจารยพิเศษ ดานมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินวิโรฒ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม 

   2)  ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใชในการทดลอง

ตอไป  

  3.3.1.6  จัดทําคูมือการใชงานบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ 
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 3.3.2  การสรางแบบประเมินคุณภาพ 
 การสรางแบบประเมินคุณภาพจะสรางขึ้นเพื่อใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพบทเรียน

ออนไลนแบบ เร่ือง วัสดุทางการพิมพ กอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดประยุกตจาก

หลักการของ พวงรัตน ทวีรัตน (2535 : 122-125) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

  3.3.2.1  กําหนดวัตถุประสงคของแบบประเมิน เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ซึ่งจะตองครอบคลุมและเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

  3.3.2.2  สรางแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญ เมื่อกําหนดความหมาย

ขอบเขตสิ่งที่จะวัดอยางแนนอนแลวก็สรางขึ้นเปนแบบประเมินขึ้นมา  ซึ่งแบบประเมินที่สรางขึ้นมี

จํานวน 2 ชุด จําแนกเปน 

  1)  ดานเนื้อหาแบงออกเปน สวนเนื้อหา  สวนของภาพประกอบและ

ภาพเคลื่อนไหวและสวนแบบทดสอบ 

  2)   ดานสื่อและการนําเสนอแบงออกเปน สวนของโปรแกรม สวนของระบบ

การจัดการเรียนรู  สวนของภาพ และสวนของตัวอักษร  

 ซึ่งในแบบประเมินคุณภาพไดกําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.1 แสดงคาน้ําหนักคะแนน  

 

คาเฉลี่ยของคะแนน คาระดับคะแนน 

4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

นอย 

ปรับปรุง 

 

 

แหลงที่มา : (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 163-170)  

 

  3.3.2.3  นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบ

เพื่อแกไข 
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  3.3.2.4  ปรับปรุงแกไขแบบประเมินคุณภาพใหถูกตองเหมาะสมที่จะสามารถนําไปให

ผูเชี่ยวชาญ   ในแตละดานประเมินคุณภาพไดจริง 
 
 3.3.3  การสรางแบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ 
  แบบทดสอบที่ผูวิจยัไดใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบ

หลังเรียน   ซึง่เปนแบบปรนยั 4 ตัวเลือก เปนขอสอบคูขนาน (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2530 : 40-56, 272-

301, 309-333) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี ้

   3.3.3.1  สรางแบบประเมินระดับความสําคัญของเนื้อหาบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุ

ทางการพิมพ โดยแบบประเมินนี้จะแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียน วัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมของแตละหนวยการเรียนไว ระดับการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนไดรับหลังจากเรียน

บทเรียน และทาํแบบทดสอบแลว  

   3.3.3.2   สรางแบบทดสอบโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ของบทเรียน

ออนไลน เร่ืองวัสดุทางการพิมพ เปนแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  หลักการคิด

คะแนนคือ ผูเรียนตอบถูก 1 ขอ ได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 คําตอบ ได 

0 คะแนน 

  3.3.3.3   ตรวจทานขอสอบ โดยนําขอสอบที่ไดเขียนไวมาพิจารณาทบทวน โดยได

พิจารณาถึงขอสอบนั้นสามารถวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการไดหรือไม ความถูกตอง ภาษา

ที่ใชชัดเจนหรือไม ตัวถูก ตัวลวงเหมาะสมเขาเกณฑหรือไม โดยรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  

จากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงใหมเหมาะสม ไดขอสอบจํานวน 58 ขอ เพื่อสํารองในกรณีนําไปหา

คุณภาพแลวขอสอบสวนหนึ่งอาจจะไปผานตามเกณฑ 

   3.3.3.4   นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว นําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม และความครอบคลุมทางดานเนื้อหา อีก

คร้ัง โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นไป จึงถือวา

สอดคลองกับเนื้อหา ซึ่งในกระบวนการนี้ไดขอสอบจํานวน 57 ขอ (คาดัชนีความสอดคลอง แสดง

รายละเอียดใน ตาราง ข.1) 

     3.3.3.5  นําแบบทดสอบ ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปใหกลุมซ่ึงเปน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่เคยเรียนวิชาวัสดุทางการพิมพ มาแลว รวมจํานวน 20 คน มา

ทดลองทําแบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ 
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  3.3.3.6  นําผลที่ไดมาวิเคราะหเปนรายขอ  โดยไดขอสอบที่มีคุณภาพจํานวน 49 ขอ 

ที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีกอนพิมพ  ที่มีความยากงายตั้งแต 0.20-0.80 (แสดงในภาคผนวก 

ข ในตารางที่ ข.2,ข.6 และ ข.10)  คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (แสดงในภาคผนวก ข ใน

ตารางที่  ข.3, ข.7 และ ข.11) และคาความเชื่อมั่นของขอสอบตั้งแต 0.70 ข้ึนไป (แสดงในภาคผนวก 

ข ในตารางที่  ข.5, ข.9 และ ข.13)  ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพได  

    3.3.3.7  เลือกขอสอบที่มีคุณภาพจาก 49 ขอ โดยเลือกนํามาใชเปนแบบทดสอบเพื่อ

หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนบทเรียนออนไลน จํานวน 30 ขอ จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อใหไดขอสอบที่ครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหา 

เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  เพื่อมาไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

    3.3.3.8   นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปเขียนลงบนโปรแกรม Moodle เพื่อนําไปใชใน

บทเรียนออนไลน  โดยทําการสลับขอ เพื่อปองกันไมใหผูเรียนจําขอสอบได ใหมีความแตกตางกับ

ระหวางแบบทดสอบกอนเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียน 

 

3.4  วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การศึกษาโครงงานบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดยใชหลักการของ ลวน  สายยศ 

และอังคณา  สายยศ  (2538 : 249-257) ครั้งนี้ผูศึกษาดําเนินการทดลองกับกลุมทดลอง ซึ่งเปน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา  ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วัสดุทางการพิมพ ในภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2553  การทดลองใชแบบแผนการทดลองกลุมทดลองกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) โดยแนะนําบทเรียนใหกับผูเรียนทราบ

รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการเรียนบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ให

ผูเรียนทราบกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบแผนการทดลอง 
การทดลองใชแบบแผนการทดลอง กลุมทดลองกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

(One Group Pretest-Posttest Design)  

 

 สอบกอน  การจัดการกระทํา  สอบหลัง 

 

      T1            X         T2 

 

 

ความหมายของสัญลักษณ 

 X แทน การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนจากบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุ

ทางการพิมพ 

 T1 แทน  การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

 T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) และประเมินความพึงพอใจ 

 
 3.4.1  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest) 
     เมื่อกลุมตัวอยางผานการแนะนําบทเรียนแลว  ผูวิจัยใหกลุมทดลอง นักศึกษาทุกคนทํา

แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความสามารถอยูในระดับใด และทําการ

เก็บผลคะแนนจากกลุมตัวอยางไว เพื่อนําไปใชเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 3.4.2  การจดักระทํา (Treatment)  
     ใหกลุมทดลอง เรียนบทเรียนออนไลน เร่ือง ผายาง น้ํายาฟาวนเทน และแมพิมพ ทั้ง 3 

หนวยการเรียน ที่สรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Moodle  

 
 3.4.3   แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 หลังจากเสร็จส้ินการเรียน จากบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ผูวิจัยใหกลุม

ทดลอง ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) จากบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ นําผลที่

ไดไปใชเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล  
วิธีการวิเคราะหขอมูลและกรรมวิธีวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ดังนี ้

 

3.5.1  การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อและดาน

เนื้อหาของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ใชสถิติบรรยายไดแก X และคา S.D 

 

 3.5.2  วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนเพื่อหา

ประสิทธิผลทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent 
 

3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 
 
 3.6.1  สถิติพื้นฐาน 

สถิติพื้นฐานที่นํามาใชในการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน  ใชคาเฉลี่ยแบบแจก

แจงความถี่ (X)  อางถึงในลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2538 : 73-79) มีสูตร ดังนี้ 
 

         Σfx 

    Σf 

 

เมื่อ    X       =   คะแนนเฉลีย่ 

                            f      =    ความถี ่

 Σfx  =    ผลรวมทัง้หมดของความถี ่คูณคะแนน 

 Σf    =   ผลรวมทัง้หมดของความถี ่ซึ่งเทากับจาํนวนขอมูลทั้งหมด (N) 

 

 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D) อางถึงในลวน  สายยศ และอังคณา  

สายยศ (2538 : 73-79) มีสูตร ดังนี้ 

 

 

   S.D   =    

X      = 

NΣfx2 – (Σf x)2
           n(n – 1) 
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 เมื่อ     S.D     =     สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  f       =      ความถี ่

  N        =     จํานวนกลุมตัวอยาง    

          Σfx     =     ผลรวมทัง้หมดของความถีคุ่ณดวยคะแนน  

 
 3.6.2  สถิติทีใ่ชในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สถิติที่ใชในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ลวนสายยศ และอังคณา  สายยศ 2538 : 104) 

ใชสูตร t-tast  Dependent ดังนี้             

 

 

 t  =   

     nΣD2  - (ΣD )2 

                  n - 1  

  

 โดยที่  D      =     ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

            n      =     จํานวนกลุมตัวอยางทัง้หมด  
 
 3.6.3  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
 
    3.6.3.1 สถิติที่ใชในการหาคาความสอดคลองตรงตามเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม 

  สถิติที่ใชในการหาคาความสอดคลองเที่ยงตรงตามเนื้อหา คือ คาความเที่ยงตรง (Index of 

Consistency : IOC) (ไพโรจน  ตีรณธนากุล และไพบูลย  เกียรติโกมล และเสกสรรค แยมพินิจ 

2546 : 139-141) มีสูตรดังนี้ 

 

     IOC =     
 
 
 

ΣD 

R 

N 
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 โดยที่     IOC  =  ดัชนีความสอดคลอง 

      R    =  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 

      N    =  จํานวนผูเชีย่วชาญ 

  

 การแปลคา IOC ไดดังนี ้

 ตั้งแต 0.50 – 1.00    คือ  มีความสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรม 

 ตั้งแต 0.00 – 0.49    คือ  ไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 

 

  3.6.3.2  หาคาความยากงาย (P)  

 การหาความยากงายของแบบทดสอบ (Difficulty) (พวงรตัน  ทวีรัตน, 2535 : 136) ใชสูตร 

ดังนี ้

                                                               R 

         N    

  

 เมื่อ    P   =   ระดับความยากงาย 

          R    =   จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 

          N    =  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด    

 

 การแปลความหมายของคา p แบงไดเปน 5  ชวง อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน (2530 : 275)  

ดังนี้ 

 คา  p = 0-.20      เปนขอสอบทีย่ากมาก  

 คา  p = .21-.40    เปนขอสอบทีค่อนขางยาก 

 คา  p = .41-.60    เปนขอสอบทีย่ากพอเหมาะ 

 คา  p = .61-.80    เปนขอสอบทีค่อนขางงาย  

 คา  p = .81-1.00  เปนขอสอบทีง่ายมาก 
 
 
 
 
 

P    = 
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  3.6.3.3  หาคาอํานาจจาํแนก (r )  

 อางถงึในพวงรัตน   ทวีรัตน  (2535 : 177)  ใชสูตรนี ้

 

    Ru  -  Re 

         N 

         2  

 เมื่อ    r      =    คาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ 

          Ru =    จํานวนผูที่ตอบถูกในกลุมสูง 

          Re =    จํานวนผูที่ตอบถูกในกลุมคํา 

          N      =    จํานวนผูที่ตอบทั้งหมดที่นาํมาวิเคราะห 

 

 การแปลความหมายคา r ใชเกณฑในการแปลความหมาย อางถึงใน ภัทรา  นคิวานนท 

(2543 : 156-157)  ดังนี ้

 r    มีคาระหวาง   0.40   ถึง  1.00      หมายความวา    จาํแนกดีมาก 

 r    มีคาระหวาง   0.30   ถึง  0.39      หมายความวา    จาํแนกดี  

r   มีคาระหวาง   0.20   ถึง  0.29      หมายความวา    จาํแนกพอใช 

r    มีคาระหวาง   -0.19  ถึง  +.19     หมายความวา    จาํแนกไดไมดี 

r    มีคาระหวาง  - 0.20  ถึง  -1.00    หมายความวา    จาํแนกกลบั 
 
  3.6.3.4  หาคาความเชื่อมัน่ 

 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร  KR – 20  

ของคูเดอร   ริชารดสัน อางถึงในพวงรัตน   ทวีรัตน  (2535 : 130) 

 

 

           γtt      =                1  -    -   

                                

 

 

 

r   = 

   n 
n - 1 

  Σpq i  
    
     St  

2 

n 
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 เมื่อ   γtt          =        คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

          n           =         จาํนวนขอสอบในแบบทดสอบ 

          p           =         สัดสวนของผูที่ตอบถกู 

         q   =         1-p = สัดสวนของผูที่ตอบผิด 

         St
2    =         ความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมด 

 

 การแปลความหมายคา γ ใชเกณฑในการแปลความหมาย อางถึงใน รววีรรณ  ชนิะตระกูล 

(2542 : 144)  ดังนี ้

γ มีคาระหวาง  0.80-1.00  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัสงูมาก 

 γ    มีคาระหวาง  0.60-0.79  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัสูง 

 γ    มีคาระหวาง  0.40-0.59  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัปานกลาง 

 γ    มีคาระหวาง  0.20-0.39  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัต่ํา 

 γ    มีคาระหวาง  0.01-0.19  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัต่ํามาก 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  เพื่อหา

คุณภาพของบทเรียนโดยผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดผลดังนี้ 

4.1  ผลการสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ 

4.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

4.3   ผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนอของบทเรียนออนไลน เร่ือง 

วัสดุทางการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

 4.4   ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง วัสดุ

ทางการพิมพ 
 

4.1  ผลการสรางบทเรียนออนไลน เรื่อง วัสดุทางการพิมพ 
หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการสรางบทเรียนออนไลน ผูวิจัยไดบทเรียนออนไลน    

เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  ซึ่งอยูที่ http://www.ssru.ac.th/teacher/printingonline/  แลวกดเลือก

บทเรียนออนไลนอาจารยวัฒน พลอยศรี 

บทเรียนประกอบดวย  3  หนวยการเรียน ดังนี้ 

หนวยที่ 1  แมพิมพ 

หนวยที่ 2  ผายาง 

หนวยที่ 3  น้ํายาฟาวนเทน 

สวนปฏิสัมพันธ บนบทเรียนออนไลน ประกอบดวย ระบบสมาชิก แบบทดสอบกอนเรียน

ออนไลน แบบทดสอบหลังเรียนออนไลน กระดานเสวนา ขาวและประกาศ การสงขอความกันภายใน

ของสมาชิก การรายงานผลกิจกรรม การรายงานผลการเรียน และปฏิทินกิจกรรม  
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญ 
ผลจาการนําบทเรียนออนไลน เร่ือง  วัสดุทางการพิมพ  ไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทานตรวจสอบ

ในดานเนื้อหา  ไดผลดังนี้   
  

ตารางที่  4.1  แสดงผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

 

รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของเนื้อหา    

1. ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค 4.00 0 ดี 

2.  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเรียน 4.33 0.57 ดี 

3.  ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.00 0 ดี 

4.  ความสมบูรณของเนื้อหา 4.33 0.57 ดี 

5.  ความถูกตองของเนื้อหา 4.33 0.57 ดี 

6.  ความถูกตองของคําศัพท 4.66 0.57 ดีมาก 

7.  ลําดับในการนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องกัน 4.66 0.57 ดีมาก 

8.   เนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย 4.33 0.57 ดี 

9.  เนื้อหามีความทันสมัย 4.00 0 ดี 

10.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับการสรางเปนบทเรียนออนไลน 4.33 0.57 ดี 

เฉล่ีย 4.30 0.46 ดี 

สวนของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว    

1.  ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน 4.33 0.57 ดี 

2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 4.33 0.57 ดี 

3.  ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหา 4.66 0.57 ดีมาก 

4.  ภาพประกอบมีความทันสมัยและถูกตอง 4.00 0 ดี 

5.  การเคล่ือนไหวของภาพนําเสนอ ไดถูกขั้นตอนตาม

กระบวนการปฏิบัติงานกอนพิมพ 3.66 0.57 
ดี 

เฉล่ีย 4.20 0.56 ดี 
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รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของแบบทดสอบ    

1.  แบบทดสอบที่นํามาใชทดสอบกับผูเรียนมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของเนื้อหาบทเรียน 
4.33 0.57 ดี 

2.  ปริมาณของแบบทดสอบที่ใหผูเรียนทดสอบมีความสอดคลอง 

เหมาะสมและสัมพันธกับเนื้อหาของบทเรียน 
4.66 0.57 ดีมาก 

3.  รูปแบบของแบบทดสอบที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.00 0 ดี 

4.  แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.00 0 ดี 

5.  แบบทดสอบวัดไดครบตามวัตถุประสงค 4.33 0.57 ดี 

เฉล่ีย 4.26 0.45 ดี 

สรุป 4.26 0.48 ดี 

 

ตารางที่ 4.2    แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุ

ทางการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนน

เฉล่ีย 
S.D 

ระดับของคุณภาพ 

สวนของเนื้อหา 

สวนของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว 

สวนของแบบทดสอบ 

4.30 

4.20 

4.26 

0.46 

0.56 

0.45 

ดี 

ดี 

ดี 

ผลการประเมิน 4.26 0.48 ดี 

 

จากตารางที่ 4.2  มีคะแนนดังนี้ สวนของเนื้อหาไดคาเฉลี่ย 4.30 และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.43    ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี   สวนของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวได

คาเฉลี่ย 4.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของ

แบบทดสอบไดคาเฉลี่ย 4.26 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  

ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
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และเมื่อนําทุกหัวขอมาหาคาเฉลี่ยไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48   

สรุปไดวา บทเรียนออนไลน  เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี  

 

4.3   ผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนําเสนอของบทเรีย
ออนไลนโดยผูเช่ียวชาญ 
ผลจาการนําบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  ไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทานตรวจสอบ

ในดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  ไดผลดังนี้   
  

ตารางที่  4.3  แสดงผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ โดยผูเชี่ยวชาญ  3  

ทาน 

 

รายการประเมิน X S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของโปรแกรม    

1.  ความสมบูรณของบทเรียนออนไลน 4.33 0.57 ดี 

2. โปรแกรมงายตอการใชงาน 4.00 0 ดี 

3.  การออกแบบใหมีความนาสนใจชวนติดตาม 3.66 0.57 ดี 

4.  การออกแบบหนาจอและเมนูเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.00 0 ดี 

5. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง  (Hyper Link) 4.33 0.57 ดี 

เฉล่ีย 4.06 0.45 ดี 

สวนของระบบการจัดการเรียนรู    

1.  ระบบการจัดการเรียนรูที่ใชกับบทเรียนสามารถใชไดสะดวก 4.00 0 ดี 

2.  ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เชน กระดานขาว  กระดาน

เสวนา เปนตน 
4.00 0 ดี 

3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน เชน กระดานเสวนา  การสง

ขอความ เปนตน 
4.66 0.57 ดี 

4.  มีรายงานผลการเรียนที่เหมาะสม 3.66 0.57 ดี 

5.  ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวก และเขาใจงาย 4.00 0 ดี 

เฉล่ีย 4.06 0.45 ดี 
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รายการประเมิน X S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของภาพ    

1. ลักษณะของสี การจัดวางองคประกอบของภาพ และความ

นาสนใจ ของภาพ 
4.33 0.57 ดี 

2.  สีพื้นหลังของเว็บเพจ 4.00 0 ดี 

3.  ขนาดความสมดุลของภาพกับหนาจอ 4.00 0 ดี 

4.  ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 3.66 0.57 ดี 

5.  ความเหมาะสมของกราฟกและภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบ 4.00 0 ดี 

เฉล่ีย 4.00 0.37 ดี 

สวนตัวอักษร    

1.  รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนองายตอการอาน 4.33 0.57 ดี 

2.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.33 0.57 ดี 

3.  การใชสีของตัวอักษรกับสีของพื้นหลัง 4.00 0 ดี 

4.  ความหนาแนนของขอความในแตละหนา และการจัดวาง

ตัวอักษรเหมาะสม 
4.33 0.57 ดี 

5.  ความเดนชัดของหัวขอหรือสวนที่เนนความสําคัญ 4.00 0 ดี 

เฉล่ียรวม 4.20 0.41 ดี 

สรุป 4.08 0.42 ดี 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
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ตารางที่ 4.4    แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนอของบทเรียน

ออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย S.D ระดับของคุณภาพ 

สวนของโปรแกรม 

สวนของระบบการจัดการการเรียนรู 

สวนของภาพ 

สวนของตัวอักษร 

4.06 

4.06 

4.00 

4.20 

0.45 

0.45 

0.37 

0.41 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ผลการประเมิน 4.08 0.42 ดี 

 

จากตารางที่ 4.4  มีคะแนนดังนี้ สวนของโปรแกรมไดคาเฉลี่ย 4.06 และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูที่ 0.45  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี   สวนของระบบการจัดการการเรียนรูไดคาเฉลี่ย 

4.06 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.45  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของภาพไดคาเฉลี่ย 

4.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.37  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของตัวอักษรได

คาเฉลี่ย 4.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.41  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  และเมื่อนําทุก

หัวขอมาหาคาเฉลี่ยไดคาเฉลี่ยเทากับ  4.08  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.42  สรุปไดวา 

บทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี 

 

4.4  ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนออนไลน มีผลการศึกษาดังนี้ผูวิจัยไดใหกลุม

ทดลอง ทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยางละจํานวน 30 ขอ  ไดผลการเรียน

เปรียบเทียบผลตางที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)  กับผลที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test) จากเดิมใชกลุมทดลอง 29 คน นักศึกษาออกไป 5 คน ทําให

ขอมูลที่นํามาใชหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใชเพียง 24 คน  ไดผลดังตารางที่  4.5 และ 4.6 
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ตารางที่ 4.5  แสดงรายละเอียดคะแนนทดสอบกอนเรียน  คะแนนทดสอบหลังหนวยการเรียน  ของ 

กลุมทดลอง  24  คน   

 

คนที่ 
คะแนนสอบกอน
เรียน   30  คะแนน 

คะแนนสอบหลัง
เรียน  30  คะแนน 

ผลตาง 
(D) 

ผลตาง 
(D2) 

1 11 20 9 81 

2 9 21 12 144 

3 9 25 16 256 

4 5 18 13 169 

5 8 17 9 81 

6 10 26 16 256 

7 4 20 16 256 

8 8 19 11 121 

9 12 20 8 64 

10 3 22 19 361 

11 6 22 16 256 

12 7 18 11 121 

13 7 23 16 256 

14 9 24 15 225 

15 10 22 12 144 

16 8 22 14 196 

17 8 20 12 144 

18 3 21 18 324 

19 4 20 16 256 

20 2 23 21 441 

21 9 22 13 169 

22 6 23 17 289 

23 7 26 19 361 

24 4 27 23 529 

ผลรวม 169 521 352 5500 

คาเฉล่ีย 
(X) 

7.04 21.70 
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ตารางที่ 4.6  แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน 

 
ผลที่ไดจาก n X SD ∑D  ∑D2 t-test 

ผลการทดสอบกอนเรียน 24 7.04 2.71 
352 5500 18.76* 

ผลการทดสอบหลังเรียน 24 21.70 2.62 

 
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช  t-test  แบบ  Dependent 
โดยอานคาจากตารางคาวิกฤติของการแจกแจงแบบ  t  ที่ 

 df = n-1 : 24-1 = 23  โดยคา   α = 0.05  ไดคา  t = 2.0687 

การคํานวณหาคา  t  ของการทดลอง  โดยสูตร  t-test  แบบ  Dependent 

t =            £D 

         n£D2-(£D)2 

                 n-1 

df(v) = n-1 

 

แทนคา  t =   352 

        24(5500)-(352)2 

     24-1 

 

  t =  352 

       132000-123904 

     23 

 

  t =  352 

               352 

 

  t =   352 

                18.76 

 

  t =  18.76* 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีการพิมพ เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  โดยใชบทเรียนออนไลน  สามารถสรุป  อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

  5.1  สรุปผลการวิจัย 

  5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

  5.3  ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 

  5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นี้จะประกอบดวยหนวย

การเรียนทั้งสิ้น 3  หนวยการเรียน ไดแก เร่ืองแมพิมพ ผายาง และน้ํายาฟาวนเทน ที่เลือกมาสาม

เร่ืองนั้นมาจากการมีเวลาจํากัดในการทําวิจัยในชั้นเรียนจึงเลือกเนื้อหามาเพียงครึ่งเทอมหลังเทานั้น 

ซึ่งในแตละหนวยจะมี สวนเนื้อหา และสวนแบบทดสอบ และการเขาสูระบบ การลงทะเบียน 

กิจกรรมตางๆ ไดแก กระดานเสวนา การสงขอความภายในระบบการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ  

การรายงานผลการเรียนใหทราบโดยทันที 

  การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48  มีคุณภาพดานการผลิตสื่อและการ

นําเสนออยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.08  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.42 

การหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่

เรียนจากบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปไดวา การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนบทเรียนที่

มีคุณภาพดี สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีคุณภาพ 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่สรางขึ้นนี้   

มีคุณภาพและเมื่อผูเรียนไดศึกษาแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เนื่องจากผูวิจัยไดสรางบทเรียนโดยไดประยุกต

จากการพัฒนาบทเรียนของไพโรจน  ตีรณธนากุล  ไพบูลย เกียรติโกมล  และเสกสรรค  แยมพินิจ  

(2546 : 35-120) โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) การออกแบบการสอนบทเรียน 

(Design) การพัฒนากรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) การสรางบทเรียน (Implement)  และ

การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่พัฒนาข้ึน (Evaluation) ในการออกแบบบทเรียนผูวิจัยไดรับ

คําแนะนํา  ตรวจสอบและประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการ

นําเสนอ   และไดปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  จึงทําใหบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี

คุณภาพที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญสูงกวาเกณฑ ที่กําหนดไว ดานการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูนั้น 

สอดคลองกับงานวิจัยของ  อุลัย นิคม  (2550 : 120-126)  การสรางบทเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต  

เร่ือง  การออกแบบกราฟก สําหรับงานบรรจุภัณฑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนปรากฎวาผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบของกลุมตัวอยาง มีคะแนน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญที่ ระดับ .05 เนื่องมาจากบทเรียนดังกลาว มีกิจกรรมเขา

มาชวยใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือลน ในการเรียน ไดแก กระดานเสวนา  กิจกรรม  แบบทดสอบ 

และสามารถรายงานผลการเรียนไดทันที  ทําใหผูเรียนรูเพิ่มข้ึน และดานความพึงพอใจ ของกลุม

ตัวอยางที่มีตอบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ    

 

5.3   ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 
 
  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา บทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  มีรูปแบบในการ

นําเสนอสื่อแบบผสมผสาน ไดแก เนื้อหาโดยมีภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการนําเสนอ มา

ชวยดึงดูดความสนใจ และกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการในการเรียนรู และการสรางปฏิสัมพันธ

www.ssru.ac.th



 

 

48 

ระหวางผูเรียนกับบทเรียน ใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียน บทเรียนมีการใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งทําให

ผูเรียนสนใจและเขาใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนี้ สามารถนําผลงานวิจัยไป

ประยุกต ใชในการเรียนการสอน เร่ืองวัสดุทางการพิมพ ในระดับปริญญาตรี ได 

 การนําเอาบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ นั้น ควรสงเสริมใหอาจารยประจําวิชา

เพิ่มเติมขอมูล เนื้อหาในบทเรียนและกิจกรรมที่บทเรียนที่สรางขึ้นนี้ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาความรู

ไดอีก หรือผูเรียนสามารถสรางกิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเรียนและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

ภายใตขอบเขตการดูแลของอาจารยผูสอน ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และควรเพิ่มความรู

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีประโยชนในการศึกษาใน

รายวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพตอไป 

 
5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

หลังจากผูวิจัยไดทําการวิจัยการสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  ผูวิจัยพบวา

มีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 5.4.1   ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ทั้งแบบการสอนแบบปกติ กับแบบการ

ใชบทเรียนออนไลนวามีความแตกตางกันอยางไร ถากลุมทดลองมีจํานวนมากพอ   

 5.4.2   ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ในสวนของ

กระบวนการนําเสนอเนื้อหา โดยนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชน แบบจําลองสถานการณ แบบฝก

ปฏิบัติ  เกมส  เปนตน  

 5.4.3   ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีหนังสือหรือตํารา ที่บอกวัตถุประสงคในการเรียนรูของแต

ละเรื่อง ที่เกี่ยวของรายวิชาใหผูเรียนทราบ และขอมูลวิธีการใชบทเรียนออนไลนควบคูไปดวย 
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           กรุงเทพมหานคร 

ไพศาล  ชวยชูหนู. 2527. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการทางวิทยาศาสตรของ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทปโทรทัศนสาธิตการทดลองกับนักเรียนที่ 
  เรียนดวยการทดลองจริง. รายงานการวิจัยปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

  ศรีนคริทรวิโรฒ. 

ไพศาล  หวังพาณิช. 2531. วิธีการวิจัย. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทาง 

  การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

พวงรัตน  ทวีรัตน. 2530. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพมหานคร :  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พวงรัตน  ทวีรัตน. 2535. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 4.             

  กรุงเทพมหานคร : ฟงเกอรปร้ิน แอนด มีเดีย 

ภัทรา  นิคมานนท. 2543.  การประเมินผลการเรียน. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  

  หางหุนสวนจํากัดทิพยวิสุทธิ์ 

ระวีวรรณ  ชินะตระกูล. 2542. การทําวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พร้ินท 
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ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538.  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  

  สุวีรินาสาสน 

วัญญา  วิศาลาภรณ. 2533. การสรางแบบทดสอบเพื่อการวิจัยและการพัฒนาการเรียน 

  การสอน. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์ 

สิญาพัฒน  ใจบานเอื้อม. 2549. การพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การใชสี 

  ในการออกแบบกราฟก. รายงานการวิจัยปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2542. พระราชบัญญัติ 

         การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟกจํากัด 

อุดมลักษ  อนันต. 2549. การพัฒนาบทเรียนออนไลนเอ็ดดูเทนเมนต โดยใชแอนิเมชั่น เรื่อง  

  การวัดและประเมินผลการศึกษา. รายงานการวิจัยปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

อุลัย  นิคม. 2550. การสรางบทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การออกแบบ 

  กราฟก สําหรับงานบรรจุภัณฑ. รายงานการวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ ก.1  ตารางการแบงเนื้อหาบทเรยีนออนไลนเร่ือง วัสดุทางการพิมพ 

หนวยการเรยีน เนื้อหา 

หนวยการเรียนที ่1 

ผายาง 

1.  หนาที่ของผายาง 

2.  องคประกอบและโครงสรางของผายาง 

3.  ประเภทของผายาง 

4. สมบัติของผายาง 

หนวยการเรียนที ่2 

น้ํายาฟาวนเทน 

1.  หนาที่ของน้ํายาฟาวนเทน 

2.  องคประกอบและโครงสรางของน้ํายา

ฟาวนเทน 

3.  ประเภทของน้าํยาฟาวนเทน 

4. สมบัติของน้ํายาฟาวนเทน 

หนวยการเรียนที ่3 

แมพิมพ 

1.  แมพิมพพืน้นนู 

2.  แมพิมพพืน้ลึก 

3.  แมพิมพพืน้ราบ 

4.  แมพิมพพืน้ฉล ุ
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รูป ก.1  แสดงแผนภูมิการนําเสนอลําดับการเรียนทัง้รายวิชา (Course Flow Chart) 

ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียน 

รายงานผล 

เริ่มบทเรียน 

หนวยการเรียนที่ 1 

1. หนาที่ของผายาง 

2.  องคประกอบและโครงสรางของผายาง   

3.  สมบัติของผายาง   

4.  ประเภทของผายาง 

หนวยการเรียนที่ 2 

1.  หนาที่ของน้ํายาฟาวนเทน 

2.  องคประกอบและโครงสรางของน้ํายาฟาวนเทน      

3.  สมบัติของน้ํายาฟาวนเทน     

4.  ประเภทของน้าํยาฟาวนเทน 

ทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียน 

รายงานผล 

จบบทเรียน 

หนวยการเรียนที่ 3 

1.  แมพิมพพื้นนนู  2.  แมพิมพพืน้ลึก  3.  แมพิมพพืน้ราบ  4.  แมพิมพพืน้ฉลุ 
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ตารางที่ ก.2  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่1 เร่ือง ผายาง 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. หนาที่ของผายาง 

2.  องคประกอบและโครงสรางของผายาง 

3.  สมบัติของผายาง 

 

4.  ประเภทของผายาง 

1. สามารถอธิบายหนาที่ของผายางได 

2.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ของ

ผายางได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของ

ผายางแตละประเภทได 

4.  สามารถอธิบายสมบัติของผายางได 

 

ตารางที่ ก.3  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่2 เร่ือง น้ํายาฟาวนเทน 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. หนาที่ของน้ํายาฟาวนเทน 

2.  องคประกอบและโครงสรางของน้ํายาฟาวนเทน 

 

3.  สมบัติของน้ํายาฟาวนเทน 

 

4.  ประเภทของน้ํายาฟาวนเทน 

1. สามารถอธิบายหนาที่ของน้ํายาฟาวนเทนได 

2.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ของ

น้ํายาฟาวนเทนได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของน้ํายา

ฟาวนเทนแตละประเภทได 

4.  สามารถอธิบายสมบัติของน้ํายาฟาวนเทนได 

 

ตารางที่ ก.4  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่3 เร่ือง แมพิมพ 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  แมพิมพพื้นนูน 

 

2.  แมพิมพพื้นลึก 

 

3.  แมพิมพพื้นราบ 

 

4.  แมพิมพพื้นฉลุ 

 

1.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นนูนได 

2.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นลึกได 

3.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นราบได 

4.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นฉลุได 
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รูป ก.2  แสดงแผนภูมิการนําเสนอบทเรียนในหนวยการเรียนที่ 1-3 

 

 

 

 

เขาสูบทเรียน 

นําเสนอเนื้อหาบทเรียน 

-  อธิบายเนื้อหาดวยขอความ 

-  ยกตวัอยางดวยภาพนิง่ และวิดิทัศนภาพเคลื่อนไหว ใน

กระบวนการตาง ๆ และตัวอยางที่เกี่ยวกับวัสดุทางการ

จบบทเรียน 
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ภาคผนวก ข 
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ตารางที่ ข.1  แสดงคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  (IOC)  

 

ขอที่ คา IOC ขอที ่ คา IOC ขอที่ คา  IOC 

1 1 27 1 53 1 

2 1 28 1 54 1 

3 1 29 1 55 1 

4 1 30 1 56 0.66 

5 1 31 1 57 1 

6 1 32 1 58 0.33 

7 1 33 1 59 1 

8 1 34 0.66   

9 1 35 1   

10 1 36 1   

11 1 37 1   

12 1 38 1   

13 0.33 39 1   

14 1 40 1   

15 1 41 1   

16 1 42 0.66   

17 1 43 1   

18 1 44 1   

19 1 45 1   

20 1 46 1   

21 1 47 1   

22 1 48 1   

23 1 49 1   

24 0.66 50 1   

25 1 51 0.66   

26 1 52 1   
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่1 แมพิมพ 

ตารางที่ ข.2  แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ จํานวนผูตอบ

ทั้งหมด 20 คน ในหนวยที่ 1 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 16 0.80 คอนขางงาย 

2 16 0.80 คอนขางงาย 

3 14 0.70 คอนขางงาย 

4 9 0.45 ปานกลาง 

5 9 0.45 ปานกลาง 

6 10 0.50 ปานกลาง 

7 14 0.70 คอนขางงาย 

8 18 0.90 งายมาก 

9 8 0.40 คอนขางยาก 

10 19 0.95 งายมาก 

11 3 0.15 ยากมาก 

12 14 0.70 คอนขางงาย 

13 13 0.65 คอนขางงาย 

14 4 0.20 คอนขางยาก 

15 10 0.50 คอนขางงาย 

16 16 0.80 คอนขางยาก 

17 11 0.55 ปานกลาง 

18 10 0.50 ปานกลาง 

19 18 0.90 งายมาก 

20 11 0.55 ปานกลาง 

21 16 0.80 คอนขางงาย 

22 14 0.70 คอนขางงาย 

23 19 0.95 งายมาก 
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ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

24 16 0.80 คอนขางงาย 

25 10 0.50 ปานกลาง 

26 9 0.45 ปานกลาง 

27 13 0.65 ปานกลาง 

28 16 0.80 คอนขางงาย 

29 12 0.60 ปานกลาง 

 

ตารางที่ ข.3  แสดงการคํานวณหาคาอาํนาจจาํแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 1 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

2 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

3 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

4 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

5 4 0 0.40 จําแนกดีมาก 

6 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

9 5 2 0.30 จําแนกด ี

10 7 6 0.10 จําแนกไมด ี

11 

2 1 0.10 

จําแนกไมด ี

 

     

 

ตารางที่ ข.2 (ตอ) 

  2             1                             0.10 
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ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

 

12 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

13 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

14 3 1 0.20 จําแนกพอใช 

15 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

16 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

17 6 3 0.30 จําแนกด ี

18 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

19 6 6 0.00 จําแนกไมด ี

20 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

21 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

22 6 3 0.30 จําแนกด ี

23 7 6 0.10 จําแนกไดไมด ี

24 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

25 7 4 0.30 จําแนกด ี

26 4 2 0.20 จําแนกพอใช 

27 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

28 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

29 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.3 (ตอ) 
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ตารางที่ ข.4  แสดงการสรปุการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่1 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

3 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

4 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

7 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

8 งายมาก จําแนกพอใช ใชไมไดได 

9 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

10 งายมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

11 ยากมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

12 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชไมได 

14 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชไมได 

15 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

16 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชได 

17 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

18 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

19 งายมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

20 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

21 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

22 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

23 งายมาก จําแนกไดไมด ี ใชไมได 

24 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

25 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 
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ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

26 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

27 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

28 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

29 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

 

ตารางที่ ข.5  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวนที ่1 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.80 0.20 0.16 

2 0.80 0.20 0.16 

3 0.70 0.30 0.21 

4 0.45 0.55 0.24 

5 0.45 0.55 0.24 

6 0.50 0.50 0.25 

7 0.70 0.30 0.21 

8 0.90 0.10 0.09 

9 0.40 0.60 0.24 

10 0.95 0.05 0.04 

11 0.15 0.85 0.12 

12 0.70 0.30 0.21 

13 

0.650 0.350

0.22 

 

 

 

ตารางที่ ข.4 (ตอ) 

         0.65                                      0.35  
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ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

14 0.65 0.35 0.23 

15 0.20 0.80 0.16 

16 0.50 0.50 0.25 

17 0.80 0.20 0.16 

18 0.55 0.45 0.25 

19 0.50 0.50 0.25 

20 0.90 0.10 0.09 

21 0.55 0.45 0.25 

22 0.80 0.20 0.16 

23 0.70 0.30 0.21 

24 0.95 0.05 0.05 

25 0.80 0.20 0.16 

26 0.50 0.50 0.25 

27 0.45 0.55 0.25 

28 0.65 0.35 0.23 

29 0.80 0.20 0.16 

  ขอสอบที่ได 24 ขอ Σ pq = 5,53 

 

คาความเชื่อมัน่ =  0.71 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.5 (ตอ) 
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5                                 2 

ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่2 เร่ือง ผายาง 

ตารางที่ ข.6  แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ จํานวน  

ผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที่ 2 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 16 0.80 คอนขางงาย 

2 14 0.70 คอนขางงาย 

3 19 0.95 งายมาก 

4 11 0.55 ปานกลาง 

5 12 0.60 ปานกลาง 

6 12 0.60 ปานกลาง 

7 13 0.65 คอนขางงาย 

8 15 0.75 คอนขางงาย 

9 14 0.70 คอนขางงาย 

10 9 0.45 ปานกลาง 

11 11 0.55 ปานกลาง 

12 7 0.35 คอนขางยาก 

13 15 0.75 คอนขางงาย 

 

ตารางที่ ข.7  แสดงการคํานวณหาคาอาํนาจจาํแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 2 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 7 4 0.30 จําแนกด ี

2 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

3 6 7 -0.10 จําแนกกลับ 

4 

5 2 

0.30 จําแนกด ี
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5 6 3 0.30 จําแนกด ี

6 5 2 0.30 จําแนกด ี

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 

9 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

10 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

11 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

12 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

13 7 4 0.30 จําแนกด ี

 
ตารางที่ ข.8  แสดงการสรปุการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่2 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

3 งายมาก จําแนกกลับ ใชไมได 

4 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

7 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

8 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

9 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

10 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

11 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

12 คอนขางยาก จําแนกดีมาก ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

ตารางที่ ข.7 (ตอ) 
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ตารางที่ ข.9  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที ่2 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.80 0.20 0.16 

2 0.70 0.30 0.21 

3 0.95 0.05 0.05 

4 0.55 0.45 0.25 

5 0.60 0.40 0.24 

6 0.60 0.40 0.24 

7 0.65 0.35 0.23 

8 0.75 0.25 0.19 

9 0.70 0.30 0.21 

10 0.45 0.55 0.25 

11 0.55 0.45 0.25 

12 0.35 0.65 0.23 

13 0.75 0.25 0.19 

  ขอสอบที่ได 12 ขอ Σ pq = 2.68 

 

 คาความเชื่อมั่น =  0.76 
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่3 เร่ือง น้าํยางฟาวนเทน 

ตารางที่ ข.10   แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ    

                     จํานวนผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที ่3 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 11 0.55 ปานกลาง 

2 15 0.75 คอนขางงาย 

3 14 0.70 คอนขางงาย 

4 13 0.65 คอนขางงาย 

5 16 0.80 คอนขางยาก 

6 10 0.50 ปานกลาง 

7 9 0.45 ปานกลาง 

8 3 0.15 ยากมาก 

9 14 0.70 คอนขางงาย 

10 12 0.60 ปานกลาง 

11 15 0.75 คอนขางงาย 

12 11 0.55 ปานกลาง 

13 14 0.70 คอนขางงาย 

14 12 0.60 ปานกลาง 
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ตารางที่ ข.11  แสดงการคาํนวณหาคาอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 3 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

2 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

3 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

4 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

5 7 4 0.30 จําแนกด ี

6 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 1 1 0.00 จําแนกไมด ี

9 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 

10 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

11 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

12 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

13 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

14 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 
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ตารางที่ ข.12  แสดงการสรุปการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่3 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

3 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

4 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

5 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

7 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

8 ยากมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

9 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

10 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

11 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

12 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

14 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 
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    ตารางที่ ข.13  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที่ 3 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.55 0.45 0.25 

2 0.75 0.25 0.19 

3 0.70 0.30 0.21 

4 0.65 0.35 0.23 

5 0.80 0.20 0.16 

6 0.50 0.50 0.25 

7 0.45 0.55 0.25 

8 0.15 0.85 0.13 

9 0.70 0.30 0.21 

11 0.60 0.40 0.24 

12 0.75 0.25 0.19 

13 0.55 0.45 0.25 

14 0.70 0.30 0.21 

  ขอสอบที่ได13 ขอ Σ pq = 2.99 

 

 คาความเชื่อมั่น =  0.76 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีการพิมพ เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  โดยใชบทเรียนออนไลน  สามารถสรุป  อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

  5.1  สรุปผลการวิจัย 

  5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

  5.3  ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 

  5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นี้จะประกอบดวยหนวย

การเรียนทั้งสิ้น 3  หนวยการเรียน ไดแก เร่ืองแมพิมพ ผายาง และน้ํายาฟาวนเทน ที่เลือกมาสาม

เร่ืองนั้นมาจากการมีเวลาจํากัดในการทําวิจัยในชั้นเรียนจึงเลือกเนื้อหามาเพียงครึ่งเทอมหลังเทานั้น 

ซึ่งในแตละหนวยจะมี สวนเนื้อหา และสวนแบบทดสอบ และการเขาสูระบบ การลงทะเบียน 

กิจกรรมตางๆ ไดแก กระดานเสวนา การสงขอความภายในระบบการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ  

การรายงานผลการเรียนใหทราบโดยทันที 

  การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48  มีคุณภาพดานการผลิตสื่อและการ

นําเสนออยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.08  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.42 

การหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่

เรียนจากบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปไดวา การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนบทเรียนที่

มีคุณภาพดี สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีคุณภาพ 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่สรางขึ้นนี้   

มีคุณภาพและเมื่อผูเรียนไดศึกษาแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เนื่องจากผูวิจัยไดสรางบทเรียนโดยไดประยุกต

จากการพัฒนาบทเรียนของไพโรจน  ตีรณธนากุล  ไพบูลย เกียรติโกมล  และเสกสรรค  แยมพินิจ  

(2546 : 35-120) โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) การออกแบบการสอนบทเรียน 

(Design) การพัฒนากรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) การสรางบทเรียน (Implement)  และ

การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่พัฒนาข้ึน (Evaluation) ในการออกแบบบทเรียนผูวิจัยไดรับ

คําแนะนํา  ตรวจสอบและประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการ

นําเสนอ   และไดปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  จึงทําใหบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี

คุณภาพที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญสูงกวาเกณฑ ที่กําหนดไว ดานการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูนั้น 

สอดคลองกับงานวิจัยของ  อุลัย นิคม  (2550 : 120-126)  การสรางบทเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต  

เร่ือง  การออกแบบกราฟก สําหรับงานบรรจุภัณฑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนปรากฎวาผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบของกลุมตัวอยาง มีคะแนน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญที่ ระดับ .05 เนื่องมาจากบทเรียนดังกลาว มีกิจกรรมเขา

มาชวยใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือลน ในการเรียน ไดแก กระดานเสวนา  กิจกรรม  แบบทดสอบ 

และสามารถรายงานผลการเรียนไดทันที  ทําใหผูเรียนรูเพิ่มข้ึน และดานความพึงพอใจ ของกลุม

ตัวอยางที่มีตอบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ    

 

5.3   ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 
 
  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา บทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  มีรูปแบบในการ

นําเสนอสื่อแบบผสมผสาน ไดแก เนื้อหาโดยมีภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการนําเสนอ มา

ชวยดึงดูดความสนใจ และกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการในการเรียนรู และการสรางปฏิสัมพันธ

www.ssru.ac.th



 

 

48 

ระหวางผูเรียนกับบทเรียน ใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียน บทเรียนมีการใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งทําให

ผูเรียนสนใจและเขาใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนี้ สามารถนําผลงานวิจัยไป

ประยุกต ใชในการเรียนการสอน เร่ืองวัสดุทางการพิมพ ในระดับปริญญาตรี ได 

 การนําเอาบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ นั้น ควรสงเสริมใหอาจารยประจําวิชา

เพิ่มเติมขอมูล เนื้อหาในบทเรียนและกิจกรรมที่บทเรียนที่สรางขึ้นนี้ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาความรู

ไดอีก หรือผูเรียนสามารถสรางกิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเรียนและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

ภายใตขอบเขตการดูแลของอาจารยผูสอน ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และควรเพิ่มความรู

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีประโยชนในการศึกษาใน

รายวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพตอไป 

 
5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

หลังจากผูวิจัยไดทําการวิจัยการสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ  ผูวิจัยพบวา

มีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 5.4.1   ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ทั้งแบบการสอนแบบปกติ กับแบบการ

ใชบทเรียนออนไลนวามีความแตกตางกันอยางไร ถากลุมทดลองมีจํานวนมากพอ   

 5.4.2   ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ในสวนของ

กระบวนการนําเสนอเนื้อหา โดยนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชน แบบจําลองสถานการณ แบบฝก

ปฏิบัติ  เกมส  เปนตน  

 5.4.3   ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีหนังสือหรือตํารา ที่บอกวัตถุประสงคในการเรียนรูของแต

ละเรื่อง ที่เกี่ยวของรายวิชาใหผูเรียนทราบ และขอมูลวิธีการใชบทเรียนออนไลนควบคูไปดวย 
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ตารางที่ ก.1  ตารางการแบงเนื้อหาบทเรยีนออนไลนเร่ือง วัสดุทางการพิมพ 

หนวยการเรยีน เนื้อหา 

หนวยการเรียนที ่1 

ผายาง 

1.  หนาที่ของผายาง 

2.  องคประกอบและโครงสรางของผายาง 

3.  ประเภทของผายาง 

4. สมบัติของผายาง 

หนวยการเรียนที ่2 

น้ํายาฟาวนเทน 

1.  หนาที่ของน้ํายาฟาวนเทน 

2.  องคประกอบและโครงสรางของน้ํายา

ฟาวนเทน 

3.  ประเภทของน้าํยาฟาวนเทน 

4. สมบัติของน้ํายาฟาวนเทน 

หนวยการเรียนที ่3 

แมพิมพ 

1.  แมพิมพพืน้นนู 

2.  แมพิมพพืน้ลึก 

3.  แมพิมพพืน้ราบ 

4.  แมพิมพพืน้ฉล ุ
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รูป ก.1  แสดงแผนภูมิการนําเสนอลําดับการเรียนทัง้รายวิชา (Course Flow Chart) 

ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียน 

รายงานผล 

เริ่มบทเรียน 

หนวยการเรียนที่ 1 

1. หนาที่ของผายาง 

2.  องคประกอบและโครงสรางของผายาง   

3.  สมบัติของผายาง   

4.  ประเภทของผายาง 

หนวยการเรียนที่ 2 

1.  หนาที่ของน้ํายาฟาวนเทน 

2.  องคประกอบและโครงสรางของน้ํายาฟาวนเทน      

3.  สมบัติของน้ํายาฟาวนเทน     

4.  ประเภทของน้าํยาฟาวนเทน 

ทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียน 

รายงานผล 

จบบทเรียน 

หนวยการเรียนที่ 3 

1.  แมพิมพพื้นนนู  2.  แมพิมพพืน้ลึก  3.  แมพิมพพืน้ราบ  4.  แมพิมพพืน้ฉลุ 
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ตารางที่ ก.2  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่1 เร่ือง ผายาง 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. หนาที่ของผายาง 

2.  องคประกอบและโครงสรางของผายาง 

3.  สมบัติของผายาง 

 

4.  ประเภทของผายาง 

1. สามารถอธิบายหนาที่ของผายางได 

2.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ของ

ผายางได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของ

ผายางแตละประเภทได 

4.  สามารถอธิบายสมบัติของผายางได 

 

ตารางที่ ก.3  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่2 เร่ือง น้ํายาฟาวนเทน 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. หนาที่ของน้ํายาฟาวนเทน 

2.  องคประกอบและโครงสรางของน้ํายาฟาวนเทน 

 

3.  สมบัติของน้ํายาฟาวนเทน 

 

4.  ประเภทของน้ํายาฟาวนเทน 

1. สามารถอธิบายหนาที่ของน้ํายาฟาวนเทนได 

2.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ของ

น้ํายาฟาวนเทนได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของน้ํายา

ฟาวนเทนแตละประเภทได 

4.  สามารถอธิบายสมบัติของน้ํายาฟาวนเทนได 

 

ตารางที่ ก.4  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่3 เร่ือง แมพิมพ 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  แมพิมพพื้นนูน 

 

2.  แมพิมพพื้นลึก 

 

3.  แมพิมพพื้นราบ 

 

4.  แมพิมพพื้นฉลุ 

 

1.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นนูนได 

2.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นลึกได 

3.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นราบได 

4.  สามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบ ประเภท 

และวิธีการทําแมพิมพพื้นฉลุได 

www.ssru.ac.th



 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก.2  แสดงแผนภูมิการนําเสนอบทเรียนในหนวยการเรียนที่ 1-3 

 

 

 

 

เขาสูบทเรียน 

นําเสนอเนื้อหาบทเรียน 

-  อธิบายเนื้อหาดวยขอความ 

-  ยกตวัอยางดวยภาพนิง่ และวิดิทัศนภาพเคลื่อนไหว ใน

กระบวนการตาง ๆ และตัวอยางที่เกี่ยวกับวัสดุทางการ

จบบทเรียน 
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ภาคผนวก ข 
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ตารางที่ ข.1  แสดงคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  (IOC)  

 

ขอที่ คา IOC ขอที ่ คา IOC ขอที่ คา  IOC 

1 1 27 1 53 1 

2 1 28 1 54 1 

3 1 29 1 55 1 

4 1 30 1 56 0.66 

5 1 31 1 57 1 

6 1 32 1 58 0.33 

7 1 33 1 59 1 

8 1 34 0.66   

9 1 35 1   

10 1 36 1   

11 1 37 1   

12 1 38 1   

13 0.33 39 1   

14 1 40 1   

15 1 41 1   

16 1 42 0.66   

17 1 43 1   

18 1 44 1   

19 1 45 1   

20 1 46 1   

21 1 47 1   

22 1 48 1   

23 1 49 1   

24 0.66 50 1   

25 1 51 0.66   

26 1 52 1   
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่1 แมพิมพ 

ตารางที่ ข.2  แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ จํานวนผูตอบ

ทั้งหมด 20 คน ในหนวยที่ 1 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 16 0.80 คอนขางงาย 

2 16 0.80 คอนขางงาย 

3 14 0.70 คอนขางงาย 

4 9 0.45 ปานกลาง 

5 9 0.45 ปานกลาง 

6 10 0.50 ปานกลาง 

7 14 0.70 คอนขางงาย 

8 18 0.90 งายมาก 

9 8 0.40 คอนขางยาก 

10 19 0.95 งายมาก 

11 3 0.15 ยากมาก 

12 14 0.70 คอนขางงาย 

13 13 0.65 คอนขางงาย 

14 4 0.20 คอนขางยาก 

15 10 0.50 คอนขางงาย 

16 16 0.80 คอนขางยาก 

17 11 0.55 ปานกลาง 

18 10 0.50 ปานกลาง 

19 18 0.90 งายมาก 

20 11 0.55 ปานกลาง 

21 16 0.80 คอนขางงาย 

22 14 0.70 คอนขางงาย 

23 19 0.95 งายมาก 
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ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

24 16 0.80 คอนขางงาย 

25 10 0.50 ปานกลาง 

26 9 0.45 ปานกลาง 

27 13 0.65 ปานกลาง 

28 16 0.80 คอนขางงาย 

29 12 0.60 ปานกลาง 

 

ตารางที่ ข.3  แสดงการคํานวณหาคาอาํนาจจาํแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 1 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

2 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

3 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

4 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

5 4 0 0.40 จําแนกดีมาก 

6 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

9 5 2 0.30 จําแนกด ี

10 7 6 0.10 จําแนกไมด ี

11 

2 1 0.10 

จําแนกไมด ี

 

     

 

ตารางที่ ข.2 (ตอ) 

  2             1                             0.10 
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ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

 

12 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

13 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

14 3 1 0.20 จําแนกพอใช 

15 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

16 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

17 6 3 0.30 จําแนกด ี

18 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

19 6 6 0.00 จําแนกไมด ี

20 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

21 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

22 6 3 0.30 จําแนกด ี

23 7 6 0.10 จําแนกไดไมด ี

24 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

25 7 4 0.30 จําแนกด ี

26 4 2 0.20 จําแนกพอใช 

27 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

28 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

29 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.3 (ตอ) 
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ตารางที่ ข.4  แสดงการสรปุการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่1 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

3 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

4 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

7 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

8 งายมาก จําแนกพอใช ใชไมไดได 

9 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

10 งายมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

11 ยากมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

12 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชไมได 

14 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชไมได 

15 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

16 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชได 

17 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

18 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

19 งายมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

20 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

21 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

22 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

23 งายมาก จําแนกไดไมด ี ใชไมได 

24 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

25 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 
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ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

26 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

27 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

28 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

29 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

 

ตารางที่ ข.5  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวนที ่1 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.80 0.20 0.16 

2 0.80 0.20 0.16 

3 0.70 0.30 0.21 

4 0.45 0.55 0.24 

5 0.45 0.55 0.24 

6 0.50 0.50 0.25 

7 0.70 0.30 0.21 

8 0.90 0.10 0.09 

9 0.40 0.60 0.24 

10 0.95 0.05 0.04 

11 0.15 0.85 0.12 

12 0.70 0.30 0.21 

13 

0.650 0.350

0.22 

 

 

 

ตารางที่ ข.4 (ตอ) 

         0.65                                      0.35  
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ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

14 0.65 0.35 0.23 

15 0.20 0.80 0.16 

16 0.50 0.50 0.25 

17 0.80 0.20 0.16 

18 0.55 0.45 0.25 

19 0.50 0.50 0.25 

20 0.90 0.10 0.09 

21 0.55 0.45 0.25 

22 0.80 0.20 0.16 

23 0.70 0.30 0.21 

24 0.95 0.05 0.05 

25 0.80 0.20 0.16 

26 0.50 0.50 0.25 

27 0.45 0.55 0.25 

28 0.65 0.35 0.23 

29 0.80 0.20 0.16 

  ขอสอบที่ได 24 ขอ Σ pq = 5,53 

 

คาความเชื่อมัน่ =  0.71 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข.5 (ตอ) 
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5                                 2 

ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่2 เร่ือง ผายาง 

ตารางที่ ข.6  แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ จํานวน  

ผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที่ 2 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 16 0.80 คอนขางงาย 

2 14 0.70 คอนขางงาย 

3 19 0.95 งายมาก 

4 11 0.55 ปานกลาง 

5 12 0.60 ปานกลาง 

6 12 0.60 ปานกลาง 

7 13 0.65 คอนขางงาย 

8 15 0.75 คอนขางงาย 

9 14 0.70 คอนขางงาย 

10 9 0.45 ปานกลาง 

11 11 0.55 ปานกลาง 

12 7 0.35 คอนขางยาก 

13 15 0.75 คอนขางงาย 

 

ตารางที่ ข.7  แสดงการคํานวณหาคาอาํนาจจาํแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 2 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 7 4 0.30 จําแนกด ี

2 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

3 6 7 -0.10 จําแนกกลับ 

4 

5 2 

0.30 จําแนกด ี
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5 6 3 0.30 จําแนกด ี

6 5 2 0.30 จําแนกด ี

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 

9 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

10 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

11 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

12 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

13 7 4 0.30 จําแนกด ี

 
ตารางที่ ข.8  แสดงการสรปุการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่2 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

3 งายมาก จําแนกกลับ ใชไมได 

4 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

7 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

8 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

9 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

10 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

11 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

12 คอนขางยาก จําแนกดีมาก ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

ตารางที่ ข.7 (ตอ) 
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ตารางที่ ข.9  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที ่2 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.80 0.20 0.16 

2 0.70 0.30 0.21 

3 0.95 0.05 0.05 

4 0.55 0.45 0.25 

5 0.60 0.40 0.24 

6 0.60 0.40 0.24 

7 0.65 0.35 0.23 

8 0.75 0.25 0.19 

9 0.70 0.30 0.21 

10 0.45 0.55 0.25 

11 0.55 0.45 0.25 

12 0.35 0.65 0.23 

13 0.75 0.25 0.19 

  ขอสอบที่ได 12 ขอ Σ pq = 2.68 

 

 คาความเชื่อมั่น =  0.76 
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่3 เร่ือง น้าํยางฟาวนเทน 

ตารางที่ ข.10   แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ    

                     จํานวนผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที ่3 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 11 0.55 ปานกลาง 

2 15 0.75 คอนขางงาย 

3 14 0.70 คอนขางงาย 

4 13 0.65 คอนขางงาย 

5 16 0.80 คอนขางยาก 

6 10 0.50 ปานกลาง 

7 9 0.45 ปานกลาง 

8 3 0.15 ยากมาก 

9 14 0.70 คอนขางงาย 

10 12 0.60 ปานกลาง 

11 15 0.75 คอนขางงาย 

12 11 0.55 ปานกลาง 

13 14 0.70 คอนขางงาย 

14 12 0.60 ปานกลาง 
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ตารางที่ ข.11  แสดงการคาํนวณหาคาอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 3 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

2 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

3 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

4 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

5 7 4 0.30 จําแนกด ี

6 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 1 1 0.00 จําแนกไมด ี

9 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 

10 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

11 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

12 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

13 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

14 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 
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ตารางที่ ข.12  แสดงการสรุปการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่3 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

3 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

4 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

5 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

7 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

8 ยากมาก จําแนกไมด ี ใชไมได 

9 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

10 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

11 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

12 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

14 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 
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    ตารางที่ ข.13  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที่ 3 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.55 0.45 0.25 

2 0.75 0.25 0.19 

3 0.70 0.30 0.21 

4 0.65 0.35 0.23 

5 0.80 0.20 0.16 

6 0.50 0.50 0.25 

7 0.45 0.55 0.25 

8 0.15 0.85 0.13 

9 0.70 0.30 0.21 

11 0.60 0.40 0.24 

12 0.75 0.25 0.19 

13 0.55 0.45 0.25 

14 0.70 0.30 0.21 

  ขอสอบที่ได13 ขอ Σ pq = 2.99 

 

 คาความเชื่อมั่น =  0.76 
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