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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เสริม

การเรียน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ที่สร้าง

ขึ้นกับการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต ชั ้นปีที ่ 2 ที ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการเร ียนรู้               

ปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 30 คนและได้ทำการแบ่ง

จำนวนนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ จำนวน 17 คน และกลุ่ม

ควบคุมเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 13 คน เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น  2 บท คือ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล และการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสารและระบบการสอน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยการหาประสิทธิภาพสื่อนวัตกรรม และการเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์
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ทางการเรียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 83.97/82.21 สูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ 80/80 และกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
 

คำสำคัญ : บทเรียนออนไลน์, เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ABSTRACT 

  

The purposes of this research were: 1) For create and find effective online 

lessons to enhance learning Innovation and digital technology for learning for students 

of the bachelor of education program to faculty of education kamphaengphet rajabhat 

university, and 2) For compare the academic achievement of students who studied using 

online lessons in the course of Innovation and digital technology for learning created 

with learning with a normal teaching method. The sample group used in this research, 

Were, class year 2 bachelor of education students enrolled in the course of innovation 

and digital technology for learning, Study year 2021 to faculty of education 

kamphaengphet rajabhat university. Number of people 30 people, and divided the 

number of students into 2 groups, Were, experimental group, study with online lessons 

number of people 17 people, and the control group studied with normal teaching 

methods number of people 13 people. The course content is divided into 2 chapters. 

Were, Technology and innovation in education in the digital age and problem analysis 

of communication process and teaching system. The tools used in the research 

consisted, Online lesson and an achievement test, The statistics used in the research 

consisted of finding the effectiveness of innovative media, and Comparison of academic 

achievement. Research analysis results were: Effective online lessons 83.97/82.21, Higher 

than the specified threshold 80/80, and The experimental group had higher learning 

achievement than the control group, Statistically significant at the level .05 

 

Keywords : e-learning, compare academic achievements 
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บทนำ 
 นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ  ทั้งนี ้เป็นผลมาจากวิวัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการศึกษาเรียนรู้มี
พัฒนาการเปลี ่ยนแปลงตาม เพื ่อให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหา ลดช่องว่าง ช่องทางการเข้าถึง ในการเรียนรู้ ส่งผลให้การศึกษา
ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและผู้ เรียนมีความเสมอภาค ในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เท่าเทียมกัน ซึ่ง
นวัตกรรมการศึกษา ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน อาทิ จำนวน
ผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา ก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองกล่าวโดยสรุป นวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นตามสาเหตุใหม่ ๆ  
  1. ผู้เรียนในการศึกษาภาคบังคับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีมากข้ึน ทำให้จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถ สอนนักเรียนได้มากขึ้นโดยใช้เวลาที่น้อยลง 
  2. สาระเนื้อหาที่เปิดกว้างมากกว่าในชั้นเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น
ส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู ้เรียน ได้เรียนรู ้ที ่ไว รวดเร็วขึ ้น ชัดเจนมากขึ้น มีมุมมองที่หลากหลายและ
กว้างขวางมากขึ้น 
  3. ผู้เรียนมีอิสระในการเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  การเรียนรู้ของผู้เรียนมี
แนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ตามแนวปรัชญาสมัยใหม่ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผุ้เรียน
สามารถเขา้ถึงมวลความรู้ได้เองผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทต่างๆ  
  4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดันให้ผุ้เรียนมีการใช้นวัตกรรมต่างๆมาก
ยิ่งขึ้นจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย  ส่งผลให้ราคา
อุปกรณ์ถูกลง ประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้มีความสามารถเข้าถึงช่องทางแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
สาระเนื้อหาที่มีอยู่บนเครือข่ายตอบสนองความเป็นมัลติมีเดียที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น  ทำให้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ผู้เรียน สามารถ
เรียนรู้ได้ ในทุกที่ ทุกเวลา สำหรับทุกคน (Any where, Any time for Everyone )การใช้คอมพิวเตอร์
ในวงการศึกษา ในปัจจุบันเป็นนี้ไปอย่างกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่ง
เป็นทั้งตัวสื่อกลางในการเรียนรู้ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ เป็นทั้งเครื่องมือสำคัญของครูในการสร้างสื่อ 
การเรียนการสอน นำทางไปสู่การจัดการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ

หลักสูตร 5 ปี จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน มีโอกาสเลือกระบบการเรียนและวิธีการเรียนได ้อย่างเหมาะสมตาม
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ศักยภาพและได้ยกเลิกการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกไป 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน ได้เรียนในสถานศึกษาและสาขาวิชา ที่ต้องการได้ทันที ที่สมัครเข้าเรียน 

และจัดให้มีการสอบวัดความรู้ในสาขาที่สมัคร เพื่อเป็นการตรวจวัดความรู้ พื้นฐานในสาขาต่าง ๆ ที่

เลือกเรียนเท่านั้น ทำให้ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในสถาบัน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งทางด้านความรู้

พื้นฐาน ความถนัด ระดับสติปัญญา การขาดความสนใจการเรียนเนื่องจากเรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้น รวม

ไปถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้และเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอนได้ในระยะเวลาที่ไม่

เท่ากัน กลุ่มที่เรียนเก่งสามารถรับรู้ และทำความเข้าใจได้เร็ว แต่กลุ่มที่เรียนอ่อน จะใช้ระยะเวลาในการ

รับรู้ และทำความเข้าใจกับบทเรียนมากกว่า อาจารย์ต้องอธิบายซ้ำในหัวข้อน้ันเพิ่มเติม และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ 

  ในปัจจุบันสื่อการสอน    ที่มีประสิทธิภาพที่เป็นท่ียอมรับอีกอย่างหนึ่ง   คือ บทเรียนออนไลน์ 

(e-Learning) ซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อประสมคือ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  แผนภูมิ วิดีทัศน์และ

เสียง เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาและองค์ความรู้ ต่าง ๆ ได้อย่าง หลากหลาย ทั้งนี้ยังเป็นสื่อที่

สามารถนำมาใช้สอนซ่อมเสริม หรือฝึกทักษะให้กับผู ้เรียน ผู ้เร ียนสามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง

นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ สามารถใช้เป็นการทบทวนเนื้อหา   เพื่อฝึกทักษะจากแบบฝึกหัดและ

เพิ่มเติมความรู้ สำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อน สามารถใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ช่วยปรับปรุงการ

เรียนของตนเองให้ทันกับเพื่อนในชั้นเรียน   ขณะเดียวกันผู้เรียนก็สามารถเรียนล่วงหน้าได้   ตาม

ความสามารถของตนเอง และบทเรียนออนไลน์ยังสามารถลดข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลาเรียน

ออกไปได้ เนื่องจากบทเรียนออนไลน์สอนสามารถนำไปเรียนในสถานที่และเวลาใดก็ได้ ถือเป็นการ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนในชั้นเรียน

ดำเนินไป ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

  การเรียนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำได้ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจำเป็นต้องมีความ

ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับบริบทที่แตกต่างกันและตามความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง

สอดคล้องกับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ได้

เสนอแนวคิด 9 ประการ สำหรับการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะทำให้การศึกษาก้าวหน้าหลัง

วิกฤตการณ์นี ้ ซึ ่งหนึ่งในนั้นคือ การจัดทำเทคโนโลยีโอเพนซอร์สสำหรับครูและนักเรียน ซึ ่งต้อง

สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดและเครื่องมือดิจิทัลแบบเปิด การศึกษาไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ด้วยเนื้อหาสำเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นจากวิธีการสอนแบบเดิม(ปานใจ ธารทัศนวงศ์, 2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้การเรียนการสอนผ่านบทเรียน
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ออนไลน์ได้รับการยอมรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดหรือมีผู้มีกลุ่มเสี่ยงไม่

สามารถมารวมกลุ่มได้ในห้องเรียนปกติ ก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

  จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจร่วมกันพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนสามารถนำมาใช้เสริมการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียนได้  สำหรับ

ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นจะสามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็น

แนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนนำไปพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  

ผู้เรียนและสภาพแวดล้อมของสถาบัน และเพื่อช่วยให้การจัดเรียนการสอนในวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื ่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นกับการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 
 2.  นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจ ัยครั ้งนี ้ใช้แบบแผนการวิจ ัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) โดยใช้แบบ

แผนการทดลองที่มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  1.1 เนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เป็น
รายวิชาชีพครูบังคับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
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  1.2 บทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ที่
ใช้ในการวิจัยมี 2 หัวข้อ ซึ่งดูจากข้อมูลผลการเรียนต่ำ 2 หัวข้อดังต่อไปนี ้
     1.2.1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล 
     1.2.2 การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสารและระบบการสอน 
   
  2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ บทเรียนออนไลน์เสริมการเรียนวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพื ่อการเร ียนรู ้  สำหร ับนักศึกษาหลักสูตรคร ุศาสตรบัณฑิต              
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลการเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ กับการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

  3.1 ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 
2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 1032101  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 4 
ห้องเรียน   จำนวน 78 คน 
  3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และโปรแกรมวิชาดนตรี
ศึกษาชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียน รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู ้ รหัสวิชา 1032101  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
จำนวนทั้งหมด 30 คน ได้มาด้วยวิธีการแบบเจาะจง ทำการแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนเสริมด้วย
บทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน จำนวน 17 คน กลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จำนวน 13 
คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  แบ่ง 

ออกเป็น 2 ส่วน คือ     

  1. บทเรียนออนไลน์วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   ผู้วิจัยได้ดำเนินการ

สร้างบทเรียนตามลำดับดังนี ้
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   1.1 ศึกษาเนื้อหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ คำอธิบาย

รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาชีพครูบังคับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร จากหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้เนื้อหาการ

เรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 บท โดยมี

เนื้อหาในการทำการทดลอง 2 บท ดังนี้ 1)เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล และ2)การ

วิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสารและระบบการสอน 

   1.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียน ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การเรียนรู้ ในด้านความรู้ที่จำเป็นโดยเนื้อหาจะเป็นการสอนแบ่งบทเรียน  

   1.3 ออกแบบหน้าจอสำหรับบทเรียน ตามหลักของการออกแบบคอร์สแวร์โดย

กำหนดรูปแบบเนื้อหาแต่ละบทเรียน ตั้งแต่บทเรียนที่หนึ่งถึงบทเรียนที่แปดซึ่งเป็นบทประกอบด้วย 

แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาเรียน แบบฝึกหัด สื่อวีดีทัศน์ และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งใช้ซอฟท์แวร์

ที่ดำเนินการจัดการออกแบบบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ระบบ LMS (Learning Management 

System) คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Moodle)ระบบ

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร https://lms.kpru.ac.th/  

    1.4 นำบทเรียนออนไลน์ ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว

ปรับปรุงแกไ้ขตามคำแนะนำและนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ จำนวน 3 ท่าน ประเมิน

คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยมีผลการพิจารณาเกณฑ์ระดับดี หรือ มากกว่าระดับ 3.5 ขึ้นไป 

   1.5 นำบทเรียนออนไลน์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มย่อยจำนวน 3 กลุ่ม 

คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน เพื่อศึกษาข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ของบทเรียน ใน

มุมมองของนักศึกษาด้านการสื่อความหมาย การดำเนินเรื่อง ภาษา รูปภาพ เสียงจากสื่อวิดีทัศน์ ที่ใช้

ประกอบบทเรียน  

      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนของเนื้อหาแต่ละ

หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบทดสอบ หลังจากได้ศึกษาข้อมูลแล้วตามลำดับดังนี้ 

   2.1 วิเคราะห์เนื้อหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 
1032101 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
   2.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาบทเรียน 
   2.3 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ กิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบทดสอบ 
   2.4 สร ้างแบบทดสอบเล ือกตอบชนิด  4 ตัวเล ือก ที ่ครอบคลุมเนื ้อหาและ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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  2.5 นำแบบทดสอบที่ได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 3 
ท่าน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีมีความเที่ยงตามเนื้อหา 
   2.6 นำแบบทดสอบที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองกับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่

เรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 1032101  ผ่านมาแล้ว จำนวน 39 

คน เพื ่อวิเคราะห์หาความยากง่าย  (Level of Difficulty) และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination 

Power) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ ความยากง่ายของแบบทดสอบที่

ยอมรับได้คือ 0.2 - 0.8 และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบที่ดีอยู่ที่ 0.20 ขึ้นไป และหาค่าความ

เชื ่อมั ่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้ส ูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson 

Formula 20) (ล้วนและอังคณา, 2538 : 198) ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน มีจำนวน 80 ข้อ แบบฝึกหัด

แต่ละบท จำนวน 15 ข้อ แบ่งเป็น ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

  

การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจ ัยในครั ้งนี ้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ  Pretest – Posttest Control Group 
Design วิธีนี้มีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยกำหนดให้กลุ่มควบคุมเรียน
ด้วยวิธีสอนแบบปกติและกลุ่มทดลองคือกลุ่มที่เรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาผ่าน
ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงได้จาก https://lms.kpru.ac.th/ โดยใช้บทเรียนออนไลน์
วันที่กลุ่มตัวอย่างมีชั่วโมงเรียนตามตาราง ทำการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ 
เนื้อหาบทเรียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการทดลอง เมื่อทดลองแล้วทำการ
วัดผล อธิบายผลได้โดยมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการทดลองและเก็บ
ข้อมูลไว้ดังน้ี 
 1. จัดเตรียมสถานที่และห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการทดลอง โดยใช้สถานท่ี คือ ห้องเรียน
ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านระบบไลน์ (LINE) เพื่อเป็นการสื่อสารออนไลน์กรณีที ่ไม่
สามารถเข้าช้ันเรียนได้ตามปกติตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) หรือกรณี
มีกลุ่มเสี่ยงจะทำใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Google Meet 
 2. เข้าระบบ https://lms.kpru.ac.th/ โดยให้นักศึกษากำหนดชื่อ สกุล เป็นภาษาไทย 
และรหัสนักศึกษา เพื่อเข้าสู่บทเรียนที่สร้างขึ้น โดยลงช่ือผู้ใช้ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านวันเดือนปี
เกิด เช่น user : 631121799 password : 02022539 เป็นต้น  
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 3. ทำการทดลอง โดยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อใช้เป็นคะแนนเปรียบเทียบ
หลังจากท่ีเรียนจบแล้ว โดยให้กลุ่มทดลองเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับอาจารยผ์ู้สอนก่อน หลังจาก
นั้นให้ผู้เรียน เรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยในแต่ละครั้งที่เรียนจะใช้เวลา 4 คาบเรียน (4 ช่ัวโมง) 
แบ่งเป็นเรียนกับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 3 ชั่วโมง และเรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองอีก 1 
ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้คำแนะนำ ในแต่ละครั้งหลังจากจบบทเรียนในแต่ละเรื่องจะมีการทำ
แบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและเก็บคะแนนเอาไว้ เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. นำผลที่ได้จากการทำแบบฝึกหดัระหว่างเรียน (E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ไป
วิเคราะหห์าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์
 5. วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการทดลอง  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการดำเนินงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนบทเรียน
ออนไลน์วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรยีนรู้ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
ผู ้เร ียนที ่เรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์ กับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  ผู ้วิจัยขอเสนอ
ผลการวิจัยดังนี้  
  ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล และการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสารและระบบการสอน วิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
   

รายการ N คะแนนเตม็ X  ประสิทธิภาพ 
คะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียน 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรยีน 

17 
17 

40 
80 

33.59 
65.77 

83.97 
82.21 

      

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์แล้วปรากฏว่า 

ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) ได้ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.97 และทำแบบทดสอบหลัง

เรียน หลังจากเรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์จบแล้ว (E2) ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.21 

 สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  เรื่อง 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล และการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสารและระบบ
การสอน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.97/82.21 มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานของการวิจัย แสดงว่าบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียนมีประสิทธิภาพ  
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  ตารางที่ 2 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียนกับ
การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง N X  SD df t Sig 

      (1-tailed) 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

17 
13 

65.77 
57.05 

2.79 
4.55 

42 7.666** 0.000 

** มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียน
ออนไลน์กับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติโดยการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยการเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้วิธีทดสอบค่า t-test แบบ 
Independent – Sample T – Test ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองที่เรียนเสริมด้วยบทเรียนเรียนออนไลน์ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนเรียนออนไลน์เสริมการเรียน เรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล และการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสารและระบบ
การสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  (E1) มีค่าเท่ากับ 83.97 
และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 82.21 หรือมีประสิทธิภาพ 83.97/82.21 สงูกว่าเกณฑ์การ
ประเมินที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย และผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์เสริมการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มทดลองที่ได้ใช้บทเรียน
ออนไลน์เสริมการเรียน มีผลคะแนนสอบคิดเป็นร้อยละ 86.75 สูงกว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ที่มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.85 อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากผู้เรียนที่ใช้
บทเรียนออนไลน์ มีโอกาสได้เห็นข้อสอบระหว่างบทเรียนได้บ่อยครัง้เมื่อมีการเรยีนจบบทเรียนแต่ละบท 
เนื่องจากผู้เรียนจะเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ จึงใช้การทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย Paper Test 
ในชั้นเรียน เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนในวิชานั้น ว่าผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ และเนื่องจากการทำ
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แบบทดสอบระหว่างเรียนนั้น อาจมีข้อสอบบางข้อที่ซ้ำกับแบบทดสอบหลังเรียน ทำให้กลุ่มที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ได้เปรียบกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
  การสร้างบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน เป็นสื่อที่แตกต่างจากรูปแบบการเรียนเดิม ทำ
ให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียน ไม่น่าเบื่อ เมื่อได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และสามาถเข้า
มาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาซึ่งนักศึกษามีเครื่องมือในการเข้าถึงเป็นของตนเอง 
 อีกทั้งมีแบบฝึกหัดทำและสามารถให้ผลย้อนกลับได้ทันทีเมื่อเรียนจบของแต่ละบทเรียน 
ทำให้ผู้เรียนได้ทราบและทบทวนความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาแล้วเป็นการย้ำเตือนความเข้าใจด้วยตนเอง 
ในขณะที่การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกตินั้น ในบางครั้งผู้เรียนต้องเรียนทุกบทเรียนก่อนแล้วจึงมีการ
รวมทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนและจะยังไม่ทราบผลจนกว่าผู้สอนจะตรวจและแจ้งผล ทำให้มีผลความ
แตกต่างของคะแนนระหว่างเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ กับวิธีการสอนแบบปกติ 
 ซ ึ ่ งผลการว ิจ ัยสอดคล ้องก ับผลการว ิจ ัยของ  ไพฑ ูรย์  (2535), ขน ิษฐา  (2540), 
สมบูรณ์(2543), จักรี (2543), วิเทศ (2545), พรภัสสร (2545), Park (1993) และ Oden (1982) ทำให้
กลุ่มที่เรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
ปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ควรให้ความสำคัญของส่วนสื ่อการนำเสนอ  ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นมัลติมีเดียโดยให้มีภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน์ ภาพกราฟิกส์ และเสียง มากกว่า
ข้อความและจัดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนตลอดเวลา เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้จดจ่อ
อยู่กับบทเรียน และไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
 1.2 อาจารย์และผู้สนใจสามารถนำบทเรียนออนไลน์ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว ไปใช้กับผู้เรียนเพื่อที่จะได้รับรูปแบบใหม่  ๆ ที่มีการ
เชื่อมโยงกับสื่อเครือข่ายสังคมต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย 
 2.1 บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น ควรจัดเก็บสื่อประกอบบทเรียนต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง 
เนื้อหา ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความหลายกหลายรูปแบบ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาได้จาก
เครือข่ายสังคมทั่วไป 
  2.2 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ได้สร้างบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียน วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเนื้อหาเพียง 2 บทเรียน ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง
บทเรียนออนไลน์ในเนื้อหาหน่วยเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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 2.3 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้พื้นฐานที่ไม่แตกต่างกัน 
โดยวัดได้จากการให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน  หรือมี
กลุ่มสาขาวิชาใกล้เคียงกันจะทำให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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