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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำบทเรียนออนไลน์และหำประสิทธิภำพของบทเรียน เรื่อง IPv6 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระหว่ำงก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มี
ต่อบทเรียนออนไลน์ กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักศึกษำช้ันปีที่ 4 สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จ ำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง IPv6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และ 3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่
นักศึกษำมีต่อบทเรียนออนไลน์ และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ คือ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ t-test 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภำพ E1/E2 เท่ำกับ 82.50/81.74 เป็นไปตำมเกณฑ์ 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ  
3) ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อบทเรียนออนไลน์นี้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์, ไอพีวี6, ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

Abstract 
  

The purposes of this study were to 1) develop an E-Learning on IPv6 topic and find out 
its efficiency; 2) to compare the learning achievement of students between pre-tests and post-
tests; and 3) to study the students’ satisfaction toward the E-Learning. The target group consisted 
of 18 senior computer science students, Faculty of Science and Technology at Kamphaengphet 
Rajabhat University. The instruments were 1) E-Learning on IPv6 2) achievement test and 3) 
satisfaction questionnaire for students with E-Learning. In addition, mean, standard deviation and 
t-test were employed to analyze the collected data. 
 The study found that 1) the E-Learning’s efficiency E1/E2 reached the criteria 80/80 at 
82.50/81.74, 2) student’s post-learning achievement was significantly higher than the pre-learning 
one at 0.05, and 3) the students’ satisfaction toward the E-Learning was generally high. 
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บทน า 
 ในกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกตัวจะต้องสำมำรถระบุต ำแหน่งที่อยู่ใน
เครือข่ำยได้อย่ำงถูกต้อง โดยใช้หมำยเลข IP address นั่นเอง ในปัจจุบันเป็นกำรใช้งำน IP address รุ่นที่ 4 (IPv4) 
ที่สำมำรถรองรับกำรเชื่อมต่อได้ 232 หรือกว่ำ 4 พันล้ำนหมำยเลข แต่เนื่องด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผล
ให้เกิดกำรใช้งำนอุปกรณ์ที่สำมำรถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ำยกันอย่ำงแพร่หลำย จนส่งผลให้ IP address ที่มีอยู่
อำจไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรในอนำคต จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนมำใช้ IP address รุ่นที่ 6 (IPv6) ซึ่งสำมำรถ
รองรับได้ถึง 296หมำยเลข โดยในกำรปรับเปลี่ยนนี้จะส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริกำรเครือข่ำย ผู้ให้บริกำรข้อมูล 
นักพัฒนำโปรแกรม รวมไปถึงผู้ใช้งำนท่ัวไป [1] 
 ในยุคที่ประเทศไทยต้องกำรก้ำวไปสู่ยุคนวัตกรรม หรือประเทศไทย 4.0 นั้น ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำน
ดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่อยู่ในสำขำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็น
อย่ำงดี นอกจำกนี้ในกำรเรียนรู้ศำสตร์ต่ำงๆ นั้น สื่อกำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจ ใช้งำนง่ำย และสำมำรถทบทวน
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลำที่ต้องกำร จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจในเรื่อง IPv6 ให้กับนักศึกษำสำขำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ จึงควรมีกำรพัฒนำเนื้อหำเรื่องนี้ขึ้นมำโดยเฉพำะ ซึ่ง
รูปแบบที่จะช่วยให้ผู้ทีส่นใจสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยนั้น ควรสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำที่ต้องกำร ประกอบ
ไปด้วยเนื้อหำสำระและสื่อต่ำงๆ ที่ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ  
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนำบทเรียนออนไลน์และหำประสิทธิภำพของบทเรียน เรื่อง IPv6 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนออนไลน์นี้ 
 1.3 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์นี้ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 IP address เป็นรูปแบบหมำยเลขที่ใช้ในกำรระบุอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งรุ่นที่ 4 หรือ IPv4 เป็นรุ่นที่ใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน แต่ด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่มีกำรใช้
งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกนั้น IPv4 อำจไม่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนในอนำคตได้อย่ำงเพียงพอ จึงได้มี 
กำรพัฒนำรุ่นที่ 6 หรือ IPv6 มำใช้งำน โดยลักษณะที่ส ำคัญของ IPv6 ได้แก่ [2] 

 2.1.1 ขนำดของแอดเดรส (Address Size) โดย IPv6 จะมีขนำดของแอดเดรส 128 บิต ซึ่งมำกกว่ำ 
IPv4 ที่ใช้เพียง 32 บิต ส่งผลให้สำมำรถรองรับอุปกรณ์ในกำรเช่ือมต่อได้อย่ำงเพียงพอ 
 2.1.2 รูปแบบเฮดเดอร์ (Header Format) โดยใน IPv6 ส่วนของเฮดเดอร์จะมีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น 
ส่งผลให้สำมำรถประมวลผลได้เร็วยิ่งข้ึนโดยประกอบไปด้วย 8 ส่วน คือ Version, Priority, Flow Label, Payload 
Length, Next Header, Hop Limit, Source Address และ Destination Address 
 2.1.3 กำรขยำยเฮดเดอร์ (Extension Header) ใน IPv6 จะแปลงข้อมูลด้วยกำรแบ่งเฮดเดอร์
ออกเป็นส่วนๆ และส่วนดำต้ำแกรมจะประกอบไปด้วยเฮดเดอร์ของ IPv6 ส่วนขยำยของเฮดเดอร์และข้อมูล 
ตำมล ำดับ 

 2.1.4 กำรสนับสนุนข้อมูลแบบเสยีงและภำพเคลือ่นไหว (Support for Audio and Video) ใน IPv6 
ได้รวมกลไกในกำรจัดกำรจรำจรเครือข่ำย เพื่อให้ส่งข้อมูลได้รวดเรว็ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรสื่อสำรแบบเรียลไทม์ท้ัง
ภำพและเสียง 

 2.1.5 โพรโตคอลส่วนขยำย (Extensible Protocol) ใน IPv6 ได้เพิ่มเติมส่วนขยำยที่ไม่ได้ก ำหนด
ชนิดโพรโตคอลแบบคงที่ ซึ่งส่งผลต่อควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปลี่ยนตำมกำรออกแบบได้ง่ำยขึ้น 
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2.2 แอดเดรสของ IPv6 จะมีขนำด 16 ไบต์หรือ 128 บิต ซึ่งจะเขียนในรูปแบบของเลขฐำนสิบหก ที่แบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน ส่วนละ 2 ไบต์ ใช้เครื่องหมำย “:” คั่นระหว่ำงข้อมูลแต่ละส่วน [3] ส ำหรับ IPv6 นั้นได้
ก ำหนดประเภทของแอดเดรสไว้ 3 ประเภท คือ  

 2.2.1 ยูนิคำสต์(unicast)มีไว้ส ำหรับก ำหนดให้เครื่องเพียงเครื่องเดียวเท่ำนั้น กรณีที่กลุ่มข้อมูล  
(data packet) ได้ก ำหนดแอดเดรสปลำยทำงเป็นแบบยูนิคำสต์ จะมีเพียงเครื่องปลำยทำงเครื่องเดียวเท่ำนั้นที่ได้รับ
กลุ่มข้อมูลนี้ 

 2.2.2 เอนี่คำสต์(anycast) มีไว้ส ำหรับก ำหนดกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทุกเครื่องจะใช้ 
พรีฟิกซ์เดียวกัน กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลำยเครื่องอยู่ในเครือข่ำยเดียวกันและใช้พรีฟิกซ์ร่วมกัน กลุ่มข้อมูล  
จะถูกส่งไปยังเครื่องที่ใกล้ที่สุด 

 2.2.3 มัลติคำสต์ (multicast) มีไว้ส ำหรับก ำหนดกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่จ ำเป็นต้องมี 
พรีฟิกซ์เหมือนกัน และเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่ำนั้น ไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในเครือข่ำยเดียวกันอีกด้วย 
 โดยในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำก IPv4 มำเป็น IPv6 นั้น ไม่สำมำรถท ำทั้งหมดได้อย่ำงทันที ทั้งยัง
ต้องใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนมำกในกำรเปลี่ยนแปลง จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรทีละขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด ดังนั้นกำรเรียนรู้อย่ำงถ่องแท้ ในเรื่อง IPv6 จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับนักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ 

ในกำรเรียนสำขำที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั้น มีเนื้อหำมำกมำยที่เป็นลักษณะนำมธรรม ต้องอำศัย
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จินตนำกำร กำรเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เข้ำกับควำมรู้ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งทักษะอื่นๆ ใน  
กำรด้ำนเรียน ในกำรอธิบำยให้ผู้ที่ไม่เคยเรียนได้เข้ำใจรูปแบบท่ีเป็นนำมธรรมนั้นต้องอำศัยเทคนิคในกำรสอนรวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจในเนื้อหำน้ันๆ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำวิธีกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งบทเรียนออนไลน์ถูกน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำนี้กันอย่ำงแพร่หลำย ดังเช่น กำญจนำ  
รัตนธีรวิเชียร [4] ได้พัฒนำบทเรียนออนไลน์ วิชำอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่องกำรเขียนผังงำน มีประสิทธิภำพสูงกว่ำ
เกณฑ์ 80/80 อีกทั้งผู้เรียนมีควำมพึงพอใจต่อบทเรียนนี้เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะในด้ำนควำมน่ำสนใจ  
ด้ำนภำพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ และด้ำนควำมสะดวกในกำรน ำมำใช้ในกำรเรียน นอกจำกนี้ไพรินทร์ มีศรี และ  
อวยพร มีศรี [5] ได้พัฒนำและน ำสื่อกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชำ กำรเขียนโปรแกรมภำษำคอมพิวเตอร์ เรื่อง  
กำรวนซ้ ำ ไปทดลองใช้งำน พบว่ำ ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนร ะหว่ำงหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ อีกท้ังพัชรภรณ์วรโชติก ำจร และฐะณุพงศ์ ศรีกำฬสินธุ์ [6] ไดพ้ัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล บทเรียนนี้มีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 
ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระหว่ำงหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีควำมพึงพอใจต่อ
บทเรียนอยู่ในระดับมำก โดยเฉพำะประเด็นด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรด ำเนินเรื่องมี  
ควำมน่ำสนใจ ได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด เช่นเดียวกับกมลมำศ วงษ์ใหญ่ [7] ที่พบว่ำ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงหลังเรียนสูงขึ้น อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เมื่อผู้ เรียนได้ใช้สื่อกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชำ โครงสร้ำงข้อมูล เรื่อง สแตกหรือกำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง กำรสื่อสำรข้อมูลและ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนำโดยเมษำ พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ช ำนำญกิจ [8] ที่พบว่ำ บทเรียนมีประสิทธิภำพ 
สูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงหลังเรียนสูงขึ้น อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
จะเห็นได้ว่ำ กำรน ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มำใช้งำนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ในเนื้อหำที่มีลักษณะ
นำมธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งผลกระทบในด้ำนบวกต่อผู้ เรียน ในเรื่องของ 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 

ดังนั้น กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง IPv6 ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรเปลี่ยนแปลง เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ จึงเป็นอีกหนึ่งหนทำงที่จะช่วย
พัฒนำกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจ 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.1 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง IPv6 ที่พัฒนำผ่ำนระบบ Learning Management System (LMS) ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
1.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีนักศึกษำมีต่อบทเรียนออนไลน์ 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษำช้ันปีที่ 4 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏก ำแพงเพชร จ ำนวน 18 คน  
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

3.1 ก ำหนดวัตถุประสงค์และออกแบบเนื้อหำเรื่อง IPv6 โดยศึกษำเอกสำร ต ำรำที่เกี่ยวข้อง 
3.2 พัฒนำบทเรียนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ LMS 
3.3 ปรึกษำผู้เช่ียวชำญด้ำนระบบเครือข่ำยถึงควำมถูกต้องเหมำะสมของเนื้อหำ 
3.4 ทดลองใช้แบบเดี่ยวกับนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ันปีที่ 4 จ ำนวน 3 คน ในแต่ละ 

บท ผู้เรียนจะเริ่มท ำแบบทดสอบก่อนเรียน จำกนั้นเข้ำสู่บทเรียน เมื่อศึกษำเนื้อหำเสร็จสิ้นจะท ำแบบทดสอบหลัง
เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนที่ได้มีกำรสลับล ำดับข้อและค ำตอบ เมื่อสิ้นสุดกำรเรียน
ทุกบทแล้ว จะท ำข้อสอบท่ีรวบรวมเนื้อหำทุกบท 

3.5 ประเมินประสิทธิภำพของบทเรียน จำกนั้นปรับปรุงคุณภำพของสื่อตำมค ำแนะน ำของนักศึกษำ 
3.6 ทดลองแบบกลุ่มย่อยกับนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ันปีที่ 3 จ ำนวน 8 คน  

เพื่อประเมินประสิทธิภำพเบื้องต้นของบทเรียน 
3.7 ประเมินประสิทธิภำพของบทเรียนจำกกำรทดลองในข้อ 3.6 จำกนั้นปรับปรุงคุณภำพของสื่อซ้ ำ ตำม

ค ำแนะน ำของนักศึกษำ 
3.8 ทดลองใช้กับนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักศึกษำสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 4 จ ำนวน 

18 คน เพื่อประเมินประสิทธิภำพของบทเรียน ประเมินผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน และประเมินควำมพึงพอใจ 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และเปรียบเทียบค่ำสถิติ โดยน ำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน 
ดังนี้  [9] 
                                  ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51 – 5.00 หมำยควำมว่ำ ระดับมำกท่ีสุด    
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 – 4.50 หมำยควำมว่ำ ระดับมำก    
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.51 – 3.50 หมำยควำมว่ำ ระดับปำนกลำง    
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.51 – 2.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อย    
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.01 – 1.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง IPv6 

เนื้อหำ เรื่อง อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล IPv6 น้ัน ประกอบไปด้วย 8 บท คือ 
 บทที่ 1 แนะน ำ IPv6 
 บทที่ 2 คุณลักษณะของ IPv6 
 บทที่ 3 เปรียบเทียบองค์ประกอบพ้ืนฐำน ของ IPv6 และ IPv4 
 บทที่ 4 ควำมสำมำรถพิเศษของ IPv6 ท่ีเหนือกว่ำ IPv4 
 บทที่ 5 กำรปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ำยจำก IPv4 สู่ IPv6 
 บทที่ 6 อุปกรณ์และแอปพลิเคชันในปัจจุบันท่ีสนับสนุน IPv6 
 บทที่ 7 ประโยชน์ของกำรใช้งำน IPv6 
 บทที่ 8 ข้อดีและข้อเสียของ IPv6 
 โดยมีภำพตัวอย่ำงของบทเรียน ดังภำพท่ี 1 – 5 
 
หน้ำจอหลักและโครงสร้ำงของเนื้อหำ ประกอบไปด้วย 8 บท พร้อมทั้งนโยบำยเรื่อง IPv6 ของกระทรวง

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร แสดงไว้ดังภำพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่ำงหน้ำจอโครงสรำ้งของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง IPv6 
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 ส ำหรับในแต่ละบทเรียนจะประกอบไปดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหำ เอกสำรส ำหรับดำวน์โหลด และ
แบบทดสอบหลังเรียน ดังภำพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่ำงหน้ำจอโครงสรำ้งของบทที่ 2 

 เมื่อเข้ำสู่เนื้อหำของแต่ละบทจะปรำกฏรำยละเอียดต่ำงๆ ทั้งข้อควำม และรูปภำพอธิบำย ดังตัวอย่ำงใน
ภำพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่ำงหน้ำจอเนื้อหำของบทเรียนออนไลน์ หัวข้อ แนะน ำ IPv6 
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 ในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ได้ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่ก ำหนดให้
แสดงผลแบบสลับล ำดับข้อค ำถำม และแต่ละข้อค ำถำม จะสลับตัวเลือกด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่ำงของแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หัวข้อแนะน ำ IPv6 แสดงไว้ดังภำพท่ี 4 

 

 
ภาพที ่4 ตัวอย่ำงหน้ำจอแบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อ แนะน ำ IPv6 

 
 นอกจำกนี้ในกำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำ ผู้สอนยังสำมำรถจัดกำรผ่ำนเมนูต่ำงๆ เช่น กำรจัดกำรผู้ใช้งำน 
กำรจัดกำรลงทะเบียน กำรตรวจสอบคะแนนแบบทดสอบ และกำรน ำออกข้อมูลผู้ใช้และคะแนนสอบ ดังตัวอย่ำงใน
ภำพที่ 5 



วำรสำรวิชำกำรกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภฏัมหำสำรคำม            ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม – ธันวำคม 2561    
 

47 
 

 
 
 

 
ภาพที ่5 ส่วนของหน้ำจอส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรวิชำ 

 โดยผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของบทเรียนออนไลน์เรื่อง IPv6 กับกลุ่มทดสอบทั้ง 3 กลุ่ม ได้ผลลัพธ์  
ดังตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1 กำรทดสอบประสิทธิภำพของบทเรียนกับกลุ่มทดสอบทั้ง 3 กลุ่ม 

 
จำกผลกำรทดสอบประสิทธิภำพทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพเมื่อสิ้นสุดกำรทดสอบ

แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มย่อย จนในที่สุดเมื่อน ำไปทดสอบบกลุ่มใหญ่ พบว่ำบทเรียนออนไลน์นี้ผ่ำนเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว ้
 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนออนไลน์  
 จำกกำรวิเครำะห์ผลคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test ได้ผลลัพธ์ดังตำรำงที่ 2 
 
ตารางที่ 2 กำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N �̅� S.D. t Sig. 
แบบทดสอบก่อนเรียน 18 37.50 9.49 

-9.38 .000* 
แบบทดสอบหลังเรียน 18 66.00 7.14 

*ระดับนัยส ำคัญ < .05 
 
 จำกตำรำงที่ 2 สรุปได้ว่ำ นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้บทเรียนออนไลน์ สูงกว่ำก่อนเรียน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

การทดสอบประสิทธภิาพ E1 E2 
กำรทดสอบแบบเดี่ยว 65.40 70.80 
กำรทดสอบแบบกลุ่มย่อย 71.09 72.34 
กำรทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ 82.50 81.74 
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เร่ือง IPv6 
 ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง IPv6 ปรำกฏรำยละเอียดดัง 
ตำรำงที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.20 0.80 มาก 

ควำมเหมำะสมของล ำดับเนื้อหำ 4.28 0.83 มำก 

กำรใช้ภำษำที่ชัดเจนเข้ำใจง่ำย 4.06 0.87 มำก 

ควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียนแต่ละเนื้อหำ 4.28 0.75 มำก 

ควำมเหมำะสมกับระดับควำมรู้ของนักศึกษำ 4.22 0.88 มำก 

ควำมเกี่ยวเนื่องกันของเนื้อหำ 4.17 0.71 มำก 

ด้านรูปแบบการน าเสนอ 4.14 0.76 มาก 

ควำมน่ำสนใจของบทเรียน 4.17 0.62 มำก 

รูปแบบกำรน ำเสนอสำมำรถดึงดูดควำมสนใจได้ดี 4.06 0.54 มำก 

ควำมชัดเจนของรูปและตัวอักษร 4.17 0.86 มำก 

ควำมเหมำะสมของขนำดและสีข้อควำม 4.06 0.87 มำก 

ควำมเหมำะสมของรูปประกอบค ำอธิบำย 4.28 0.89 มำก 

ด้านรูปแบบการเรียนรู้ 4.24 0.69 มาก 

ควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้งำน 4.00 0.77 มำก 

ควำมสะดวกในกำรทบทวนบทเรียน 4.28 0.67 มำก 

ควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมต่อและแสดงผล 4.11 0.76 มำก 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้อย่ำงทันที 4.28 0.67 มำก 

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.56 0.51 มำกที่สุด 

โดยรวม 4.20 0.75 มาก 

 
ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจนั้น ได้แบ่งประเด็นออกเป็น 3 ด้ำน พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจใน

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (�̅�=4.20) และควำมพึงพอใจในทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับคะแนนเฉลี่ยจำก
มำกไปน้อย คือ ด้ำนรูปแบบกำรเรียนรู้ (�̅�=4.24) ด้ำนเนื้อหำ (�̅�=4.20) และด้ำนรูปแบบกำรน ำเสนอ (�̅�=4.14) 
โดยประเด็นที่นักศึกษำมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (�̅�=4.56) ส่วนประเด็นที่
นักศึกษำมีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้งำน (�̅�=4.00) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ในกำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์เรื่อง IPv6 นี้ มีกำรทดสอบหลำยครั้ง และได้มีกำรปรับปรงุประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่องจนผ่ำนเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไว้ ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 1 แม้ว่ำในกำรทดสอบแบบเดี่ยว คะแนน
ระหว่ำงเรียน (E1)  มีค่ำน้อยกว่ำคะแนนหลังเรียน (E2) แต่ในกำรทดสอบแบบกลุ่มย่อยและแบบกลุ่มใหญ่ พบว่ำ 
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คะแนนหลังเรียนมีค่ำน้อยกว่ำคะแนนระหว่ำงเรียนเล็กน้อย อำจเป็นเพรำะนักศึกษำลืมเนื้อหำบำงส่วน หรือเกิด
ควำมสับสนกับสิ่งที่ได้เรียนไปก่อนหน้ำนั้น แต่ไม่แสดงผลอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับกำญจนำ รัตนธีรวิเชียร  
[4] ที่ทดลองแล้วพบว่ำ คะแนนหลังเรียนมีค่ำน้อยกว่ำคะแนนระหว่ำงเรียน อำจเกิดจำกควำมจ ำในเนื้อหำ หรือใน
แบบทดสอบหลังเรียนประกอบไปด้วยเนื้อหำหลำยเรื่อง อำจท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสับสนและไม่มั่นใจในค ำตอบ 
 2. ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนสูงกว่ำหลังเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคัญนั้น เป็นเพรำะว่ำบทเรียนได้ผ่ำนกำรออกแบบและปรับปรุงคุณภำพหลำยครั้ง  ทั้งจำกผู้เช่ียวชำญและผู้
ทดลองกลุ่มย่อย โดยเฉพำะด้ำนเนื้อหำและรูปแบบกำรแสดงผล สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของไพรินทร์ มีศรี และ
อวยพร มีศรี [5] ที่ใช้บทเรียนออนไลน์ในกำรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้
งำน ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ำยและสำมำรถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองตำมต้องกำร  
 3. ในด้ำนควำมพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนนั้น จะเห็นได้ว่ำ กำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น ส่งผล
ในด้ำนดีต่อนักศึกษำเป็นอย่ำงมำก  สอดคล้องกับ พัชรภรณ์วรโชติก ำจร และฐะณุพงศ์ ศรีกำฬสินธุ์ [6] ว่ำผู้เรียนมี
ควำมพึงพอใจประเด็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับมำกที่สุดเช่นกัน ส ำหรับควำมสะดวกในกำรใช้งำน
นั้น ในกำรใช้งำนครั้งแรก ระบบได้ก ำหนดให้ผู้เรียนยืนยันตัวตนผ่ำนทำงอีเมล์เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ำใช้งำน จึง
อำจก่อให้เกิดควำมไม่สะดวกได้ แต่หลังจำกที่ยืนยันตัวตนแล้ว ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใช้งำนผ่ำนทำงช่ือผู้ ใช้และ
รหัสผ่ำนได้ทันที 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในกำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ อำจพิจำรณำกำรน ำเสนอด้วยคลิปวีดโิอในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กรำฟิก

แอนิเมชัน หรือคลิปบรรยำยที่สอดแทรกข้อควำมหรือค ำส ำคัญเป็นระยะ เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียน 
2. ควรปรับรูปแบบกำรแสดงผลให้เหมำะสมกับอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แก่ผู้เรียนในกำรทบทวนเนื้อหำด้วยตนเอง แม้ว่ำในกำรวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือสำมำรถแสดงผลในแบบ Responsive 
Web แล้วก็ตำม แต่เนื้อหำบำงส่วนยังไม่สะดวกในกำรอ่ำน โดยเฉพำะเมื่อเปิดผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนำดเล็ก 

3. ในกำรวิจัยครั้งต่อไป อำจผสำนทฤษฎีทำงกำรเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติมในกำรออกแบบเนื้อหำและ
กิจกรรมที่เกิดกำรโต้ตอบระหว่ำงผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรเรียนมำกยิ่งข้ึน 
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