
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร4ศึกษา” ครั้งที่ 4 

 

 2269 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน; เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต,น วิชา วิทยาการคำนวณ   

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปHที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม 

Online learning to development basic of the Computing Science subject on 

Basic programming for the Elementary grad 6 at SahaWittayakhom school.  

 

วิชุดา ทองสถิตภ1ู  และ เมธี มธุรส2 และ จิระณาฏ ฉวีพัฒนe3 

Wichuda Thongsetitpu1 and Matee Maturos2 and Jiranart Chavipat3 

Corresponding Author E-mail: ploy58jai@gmail.com 

 

บทคัดย'อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุoงหมาย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูp

วิทยาศาสตรe เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคมใหpมีประสิทธิภาพตามเกณฑe E1/E2 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกoอนเรียนและหลังเรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง

การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดpวย

บทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสห

วิทยาคม กลุoมเป¡าหมาย ไดpแกo นักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปuการศึกษา 2564 จำนวน 

21 คน ซึ่งไดpมาโดยวิธีการเลือกกลุoมเป¡าหมายแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชpในการวิจัย ประกอบดpวยบทเรียนออนไลนe google 

sites เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 และแบบสอบความพึงพอใจของนักศึกษามีตoอการสอนดpวย

บทเรียนออนไลนe เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที่ 6  วิเคราะหeขpอมูลโดยใชpคoาเฉลี่ย( )คoาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคoาที (t–test) แบบ Dependent 

 ผลการวิจัยพบวoา  

 บทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 

โรงเรียนสหวิทยาคม ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.00/82.14 สูงกวoาเกณฑe ที่กำหนดไวp คือ 80/80 สoวนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนดpวยบทเรียนออนไลนeแตกตoางกันอยoางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตoอ

บทเรียนออนไลนeที่พัฒนาอยูo ในระดับมาก ( =4.28) 
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Abstract 
 This research study aims to develop and find the effectiveness of online lessons Science learning 

subject group Introduction to programming Grade 6 students at SahaWitthayakom School to be effective 

according to the E1/ E2 criteria to compare academic achievement before and after learning with online 

lessons. Science learning subject group Introduction to programming Grade 6 students at SahaWitthayakom 

School and to study the satisfaction of students learning with online lessons Science learning subject group 

Introduction to programming Grade 6 students at SahaWitthayakom School The target group consisted of 

21 students in SahaWitthayakom 6, Interdisciplinary School, the first semester of the academic year 2021, 

who were obtained by means of selecting specific target groups. research tools It consisted of online lessons 

on Google Google sites on Basic Programming Grade 6 and teaching satisfaction of students with introductory 

online lessons. Grade 6 was analyzed using mean ( ), standard deviation (SD.) and value tests. Dependent 

t (t-test) 

The results showed that 

Online lessons on introductory programming.  computational science Grade 6 students at 

SahaWitthayakom School, the efficiency was 80.00/82.14 higher than the specified threshold of 80/80. The 

learning achievement of the students who studied online lessons was statistically different. at .05, and the 

students' satisfaction with the developed online lessons was at a high level ( =4.28) 

 

Keyword : online lessons, introductory programming, Achievement, satisfaction 

 

บทนำ 

จากสถานการณeการแพรoระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ประเทศไทยไดpมีการออกมาตรการ

ควบคุมโรคอยoางครอบคลุมและชัดเจน เพื่อใหpการศึกษาดําเนินการไดpอยoางปกติ ในชoวงระยะการระบาดของโรค ไมoสามารถ

จัดการเรียนการสอนในหpองเรียนไดpตามปกติ จึงตpองมีการจัดการเรียนการสอนใหpอยูoในรูปแบบออนไลนe โดยการนําเอา

เทคโนโลยีเขpามาเป�นสื่อกลางในการถoายทอดความรูp และใชpเครื่องมืออํานวย ความสะดวกในการเรียนการสอนผoานระบบ

ออนไลนe (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2020)  

การจัดการเรียนรูpโดยใชpบทเรียนออนไลนeเป�นวิธีการหนึ่งที่มีสoวนชoวยในการพัฒนาการเรียนรูpของนักเรียน นักเรียน

สามารถใชpเวลาใดก็ไดp สถานที่ใดก็ไดp ขึ้นอยูoกับความพรpอมของนักเรียน โดยไมoจำกัดการปฏิสัมพันธeไวpแตoเพียงในหpองเรียน 

ผูpสอนสามารถใหpผลยpอนกลับแกoนักเรียนไดpทันที โดยไมoตpองรอใหpถึงเวลาเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในป�จจุบันไดp นำ

โปรแกรมสำเร็จรูปบทเรยีนออนไลนe การเรียนการสอนทางไกลและการเรียนการสอนผoานเครือขoายออนไลนe เขpามาเป�นสื่อชoวย

ในการเรียน การสอนใหpมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Google Sites เป�นแอพพลิเคชันออนไลนeหนึ่งที่ชoวยในการเรียนการสอนของ

ครูโดยสามารถเชื่อมโยง เนื้อหา แหลoงตoางๆ ไมoวoาจะเป�นรูปแบบไฟลe เสียง วีดิโอ ที่นักเรียนสามารถเขpาถึงแหลoงขpอมูลไดpงoาย 

และ ไมoวoาจะอยูoที่ไหน เวลาใด ก็สามารถเกิดการเรียนรูpดpวยตนเองไดp (อิงอร นิลประเสริฐ และคณะ, 2557: 33)  

Google Sites เป�นการบริการที่มีความปลอดภัยสูง บริการรหัสเขียนโปรแกรมสําหรับสรpางเว็บไซตe ผoานระบบ

อินเทอรeเน็ต และสามารถบริหารจัดการในกลุoมนักเรียนทํางานรoวมกันเป�นอยoางดี มีลักษณะการ ทํางานคลpายกับบล็อกหรือ

เว็บไซตeสําเร็จรูป ครูสามารถใชpในการสรpางโครงการสอน แผนการสอน กิจกรรม การเรียนรูp สอดแทรกรูปภาพ วิดีโอ และ

สามารถรวบรวมเนื้อหา ขpอมูลที่หลากหลายไวpในที่เดียวกัน ประกอบการสอนทั้งหมดลงในเว็บไซตeนี้ไดp ซึ่ง Google Sites เป�น

x

x



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร4ศึกษา” ครั้งที่ 4 

 

 2271 

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใชpในการจัดกิจกรรมการเรียนรูpอาจจะเป�นสิ่งใหมoทั้งหมด (ภาสกร เรืองรอง,มลชยา หวานชะเอม : 

2558) 

ป�จจุบันการศึกษาของไทยมีการนำเทคโนโลยีเขpามามีบทบาททางการศึกษามากขึ้นเพราะเทคโนโลยีมีความสำคัญตoอ

การจัดการศึกษาในสังคมยุคนี้เป�นอยoางมาก การเรียนรูpและการจัดการเรียนการสอนเนpนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี

คอมพิวเตอรe ระบบเครือขoายอินเทอรeเน็ตเขpามามีสoวนในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2544  บัญญัติไวpวoาผูpเรียนมีสิทธิไดpรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชpเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทoาที่ทำไดp เพื่อใหpมีความรูp

และทักษะที่จะใชpเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูpดpวยตนเองไดpอยoางตoอเนื่องตลอดชีวิตและใชpเวลาวoางอยoางสรpางสรรคe มี

ความยืดหยุoน สนองความตpองการของผูpเรียน ผูpเรียนสามารถศึกษาคpนควpาไดpดpวยตนเอง ผูpสอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อ

การเรียนรูpขึ้นเพื่อนำมาใชpในการเรียนการสอนไดpหรือนำสิ่งตoาง ๆ ที่มีอยูoรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชpในการเรียนการ

สอน  รวมถึงจัดทำและพัฒนาแหลoงเรียนรูpเพื่อใชpในการเรียนการสอนใหpกับผูpเรียน (ภัทธิรา มากทรัพยe, 2556, ออนไลนe) 

โลกในยุคป�จจุบันมีความเจริญกpาวหนpาดpานเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยoางรวดเร็ว ดpวยความ

เจริญกpาวหนpาของวิทยาการดpานตoางๆ จึงจำเป�นตpองเรียนรูpที่จะปรับตัวใหpทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูoเสมอและเตรียม

ความพรpอมที่จะเผชิญกับความทpาทายของกระแสโลก โดยป�จจัยสําคัญที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทpาทาย

ดังกลoาวไดpแกo คุณภาพคน จึงเนpนการพัฒนาคนใหpมีศักยภาพที่จะแขoงขันในสังคมยุคโลกาภิวัตนe โดยเนpนการเป�นคนดี คนเกoง 

มีความสุข มีจิตสํานึกรับผิดชอบตoอสังคม มีการดําเนินการอยoางตoอเนื่อง ในดpานแนวคิดที่ยึด “เด็กเป�นศูนยeกลางของการเรียน

การสอน” ใหpความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดpานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลpอมเพื่อพัฒนาคนใหpมีคุณภาพ

โดยเฉพาะอยoางยิ่ง “นักเรียน” เพื่อใหpเกิดการพัฒนายั่งยืนอยoางแทpจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเป�นเรื่องที่มีความ

จำเป�นอยoางยิ่งและตpองเป�นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหpศักยภาพที่มีอยูoในตัวคนไดpรับการพัฒนาอยoางเต็มที่ เทคโนโลยี

ทางการศึกษามีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนใหpผูpเรียนไดpเกิดการเรียนรูpอยoางชัดเจน รวดเร็ว มีบทบาทในการศึกษายุคปฏิรูป

การศึกษาโดยใหpทักษะและความสามารถลงมือปฏิบัติไดpอยoางถูกตpองเทคโนโลยีจึงมีความจำเป�นสําหรับการเรียนการสอนมาก 

การใชpแหลoงเรียนรูpบนเครือขoายอินเตอรeเน็ตเป�นสoวนสําคัญในการศึกษาคpนควpาดpวยบทเรียนบนเครือขoายสามารถทําการสื่อสาร

ไดpอยoางไรpพรมแดนไมoจำกัดสถานที่ ไมoจำกัดเวลา ภายใตpระบบเครือขoายอินเตอรeเน็ต (ภาสกร เรืองรอง,มลชยา หวานชะเอม : 

2558) 

โรงเรียนสหวิทยาคม ไดpดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมี

ความพรpอมทางดpานอุปกรณeคอมพิวเตอรeและระบบอินเทอรeเน็ตที่จะใหpนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรeผoานเว็บไดp โดย

มุoงเนpนกระบวนการความคิดใหpผูpเรียนไดpพัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติ  และเป�นผูpที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพื้น

ฐานความรูpดpานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) มีพื้นฐานการรูpเทoาทันสื่อและขoาวสาร (Media and information 

literacy) และคoานิยมในการใชpวิทยาศาสตรeและเทคโนโลยีอยoางสรpางสรรคeและ การปฏิบัติสoงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหp

เป�นไป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ในกลุoมสาระการเรียนรูp

วิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี ไดpกำหนดใหpผูpเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป�น และนำไปใชpในการดำรงชีวิตหรือศึกษาตoอในวิชาชีพ 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เป�นวิชาใหมoที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนหลักสูตร จากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป�นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ 

2560)  ภาครัฐประกาศใหp วิชาวิทยาการคำนวณ เป�นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจะตpองเรียน ซึ่งตpองยอมรับวoา การเรียนการ

สอนวิชานี้ยังถือเป�นเรื่องใหมoสำหรับคุณครูผูpสอน เรียกไดpวoาคุณครูผูpสอนยังมีความกังวลถึงวิธีในการจัดการเรียนการสอนใน

หpองเรียน รวมไปการใชpถึงสื่อในการเรียนการสอน  

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยากรคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม พบวoา 

ผูpเรียนมักเกิดความสับสน ไมoเขpาใจเนื้อหาที่เรียน รวมถึงนักเรียนที่ไมoสามารถเขpาเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ทำใหp
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นักเรียนไมoคoอยตอบสนอง เรียนรูpไมoทันคนอื่น ไมoตั้งใจเรียนมากเทoาไหรo สoงผลใหpผลสัมฤทธิ์ของผูpเรียนยังไมoอยูoในเกณฑeที่

คาดหวังและมีแนวโนpมลดลง ผู pสอนจึงมีความสนใจพัฒนาบทเรียนออนไลนeดpวยโปรแกรม Google Sites เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการเรียนรูpใหpกับผูpเรียนใหpสามารถเรียนรูpไดpทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งสามารถทบทวนบทเรียนไดpทุกครั้งไมoวoาจะอยูo

ที่ไหน เพิ่มชoองทางการเรียนรูp และเกิดเป�นความรูpที่คงทน 

 

วัตถุประสงค1ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียน

โปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม ใหpมีประสิทธิภาพตามเกณฑe E1/E2 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกoอนเรียนและหลังเรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูp

วิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ชั้นประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. บทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที ่6 โรง

เรียนสหวิทยาคม ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑe E1/E2 = 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง การ

เขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม หลังเรียนสูงกวoากoอนเรียน อยoางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตoอการเรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียน

โปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม อยูoในระดับมากขึ้นไป 

 

นิยามศัพท1เฉพาะ 
1. บทเรียนออนไลน4 หมายถึง  สื่อ/นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายมาใชpในการจัดการเรียนรูp โดยใชpระบบ

เครือขoายคอมพิวเตอรe ไดpแกo อินเทอรeเน็ต ในการเขpาถึงบทเรียนไดpอยoางสะดวกและรวดเร็ว 

2. โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร4 Scratch หมายถึง เป�นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรe  ที่ผูpเรียนสามารถ สรpาง

ชิ้นงานไดpอยoางงoาย เชoน นิทานที่สามารถโตpตอบกับผูpอoานไดp ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และ ศิลปะ และเมื่อ

สรpางเป�นชิ้นงานเสร็จแลpว สามารถนำชิ้นงานที่สรpางสรรคeนี้แสดง และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรoวมกับผูpอื่น

บนเว็บไซตeไดp ทำใหpผูpเรียนไดpเรียนรูpหลักการและแนวคิดการโปรแกรมไป พรpอมๆกับการคิดอยoางสรpางสรรคe 

มีเหตุผล และเป�นระบบ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทำไดpจากการทดสอบดpวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ผูpวิจัยสรpางขึ้น ซึ่งเป�นแบบทดสอบที่มีลักษณะขpอคำถามที่เป�นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดย

ตอบถูกไดp 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมoตอบไดp 0 คะแนน 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูpสึกชอบหรือพอใจของนักเรียนที่มีตoอการเรียนดpวยบทเรียนออนไลนe ซึ่งวัดไดp

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตoอบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคมเป�นแบบสอบถามมาตราสoวนประมาณ
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คoา (Rating Scale) แบoงความพึงพอใจเป�น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นpอย นpอยที่สุด จำนวน 10 

ขpอ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ดpานเนื้อหา 

  เนื้อหาที่ใชpในการวิจัยครั้งนี้เป�นเนื้อหากลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรม

เบื้องตpน ประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ซึ่งใชpเวลาสอน 10 ชั่วโมง 

 ดpานตัวแปร 

  ตัวแปรตpน  ไดpแกo  บทเรียนออนไลนe 

  ตัวแปรตาม  ไดpแกo ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนe 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ความพึงพอใจของนักเรียน 

  ดpานระยะเวลา 

  ภาคเรียนที่ 1 ปuการศึกษา 2564 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

     

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 กลุMมเปyาหมาย 
 กลุoมเป¡าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 จำนวน  21 คน โรงเรียนสหวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปuการศึกษา 

2564 จำนวน 21 คน โดยวิธีการเลือกกลุoมเป¡าหมายแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใชRในการวิจัย   
  1. บทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที่ 6 โรง

เรียนสหวิทยาคม จำนวน 5 บท 

  2. แผนการจัดการเรียนรูpบทเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม 5 แผน 

  3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษา

ปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม เป�นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขpอ มีคoาความเที่ยงตรง โดยใชpวิธีการ

ประเมินความสอดคลpองระหวoางจุดประสงคeการเรียนรูpกับขpอสอบแตoละขpอพบวoา ไดpคoา (IOC) อยูoระหวoาง -0.33 – 1.00 คoา

ความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (KR-20) พบวoา เทoากับ 0.75 คoาความยากงoาย (p) อยูoระหวoาง 0.4-0.9และคoาอำนาจ

จำแนก (r) อยูoระหวoาง 0.1-0.6  

บทเรียนออนไลนe 
- ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนe 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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  4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตoอบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียน

โปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม อยูoในระดับมาก (  =4.28) เทียบกับเกณฑeการประเมินผล คือ

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

  การเก็บรวบรวมขRอมูล 

  1. ชี้แจงจุดประสงคeของการดำเนินบทเรียนออนไลนeกับนักเรียน 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน เพื่อจัด

นักเรียนไดpเรียนรูpดpวยตนเอง ผูpวิจัยตpองเตรียมการจัดนักเรียนเขpาระบบออนไลนe ซึ่งแตoละคนมีความสามารถในการเรียนรูpที่

แตกตoางกันออกไป    

  3. ดำเนินการสอนโดยใชpโดยใชpแผนการจัดการเรียนรูp วิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน 

จำนวน 5 ครั้ง เป�นเวลา 10 ชั่วโมง 

  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาการคำนวณ เรื ่อง การเขียน

โปรแกรมเบื้องตpน แบบวัดความพึงพอใจทางการเรียนตoอการเรียนบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชา 

เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ  

 การวิเคราะห4ขRอมูล 

 1. การพัฒนาบทเรียนออนไลนe ดำเนินการวิเคราะหeขpอมูล ดังนี้ 

  1.1 วิเคราะหeคุณภาพของบทเรียนออนไลนe โดยผูpเชี่ยวชาญแลpวนำไปแปลผลเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑe

ประเมินสื่อ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2537: 131-134) ดpวยการหาคoาเฉลี่ย ( ) 

  1.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนeโดยใชpเกณฑeของ  E1/E2 

 2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.1 หาคoาดัชนีความสอดคลpองระหวoางขpอสอบกับจุดประสงคeและเนื้อหากับจุดประสงคeโดยหาคoาเฉลี่ยจาก

การประเมินของผูpเชี่ยวชาญทางดpานการวัด และประเมินผลและผูpเชี่ยวชาญเนื้อหาโดยใชpสูตร IOC คัดเลือกขpอสอบที่มีคoาเฉลี่ย

คะแนนตั้งแตo 0.5 ถึง 1.00 

  2.2 หาคoาความยากงoาย และอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบโดยใชpวิธีการวิเคราะหeแบบ

อิงเกณฑe  

  2.3 หาคoาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใชpวิธีความเชื่อมั่นคูเดอรe ริชารeดสัน 

 3. การวิเคราะหeขpอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตoอบทเรียนออนไลนe เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน

วิเคราะหeโดยการหาคoาเฉลี่ย ( ) และคoาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  ความพึงพอใจที่มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 

  ระดับ ความพึงพอใจ  มากที่สุด           5       คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ  มาก                4      คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ  ปานกลาง         3       คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ  นpอย               2        คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ  นpอยที่สุด        1        คะแนน 

 การสรุปผลการประเมิน เมื่อไดpคoาเฉลี่ยของคะแนนแตoละขpอแลpว นำมาเทียบกับเกณฑeการประเมินผล  ซึ่งมีการแปลผล

ตามระดับคoาเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ยสูงกวoา 4.50    นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ยระหวoาง 3.50 – 4.49   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

x

x

x
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  คะแนนเฉลี่ยระหวoาง 2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหวoาง 1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนpอย 

 คะแนนเฉลี่ยต่ำกวoา 1.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนpอยที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห1ขFอมูล 

  1.การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม  

ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม 

  

จำนวน

นักเรียน

(n) 

คะแนนระหวoางเรียน 

(50 คะแนน) 

E1 คะแนนหลังเรียน 

(20 คะแนน) 

E2 คoา

ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) ( ) S.D ( ) S.D 

21 คน 40.00 0.95 80.00 16.43 1.03 82.14 80.00/82.14 

 
จากตารางที่ 1 พบวoา ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนe เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน จากการทดลองใชp กับนักเรียน ไดp

คoาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทoากับ 80.00/82.14 เป�นไปตามเกณฑeที่ตั ้งไวp (เกณฑe 80/80) แสดงวoา มีประสิทธิภาพเป�นที่

ยอมรับไดpตามที่ Promwong, C. (2013) ไดpกลoาววoาประสิทธิภาพของ นวัตกรรมวoาเป�นเกณฑeที่ผูpสอนคาดหมายวoาผูpเรียนจะ 

เปลี่ยนพฤติกรรมเป�นที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหpผลเฉลี่ยของ คะแนนการทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูpเรียน ทั้งหมด 

ตoอรpอยละของผลการประเมินหลังเรียน 

  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกoอนเรียนและหลังเรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูp

วิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม  

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกoอนเรียนและหลังเรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูp

วิทยาศาสตรe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n       ( ) S.D. t Sig. 

กMอนการจัดการเรียนรูR 21 6.86    1.24 30.58 .00 

หลังการจัดการเรียนรูR 21 16.43 1.03 

P < .05 

 จากตารางที่ 2 พบวoานักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การเขียน

โปรแกรมเบื้องตpน  หลังเรียนสูงกวoากoอนเรียนอยoางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคoา     t = 30.58 และคoา Sig. = .00 

  3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตoอบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที่ 

6 โรงเรียนสหวิทยาคม 

ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตoอบทเรียนออนไลนe เรื ่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชา

วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม 

x x

x
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รายการประเมิน ( ) S.D. แปลผล 

1. การเรียนโดยใชpบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ใหpบรรยากาศ

นoาเรียนมากขึ้น 

4.38 0.59 มาก 

2. บทเรียนออนไลนe ทำใหpมีโอกาสทบทวนไดpหลายๆครั้งมากกวoาการเรียนในชั้นเรียน 4.43 0.51 มาก 

3. บทเรียนออนไลนe นักเรียนรูpสึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียน 4.29 0.46 มาก 

4. การเรียนโดยใชpบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ทำใหpนักเรียน

มีสoวนรoวมในกิจกรรมมากขึ้น 

4.33 0.48 มาก 

5. บทเรียนออนไลนeมีวิธีการเรียนรูpที่ไมoยุoงยาก ทําใหp เรียนรูpไดp ดpวยตนเอง 4.14 0.65 มาก 

6. การเรียนโดยใชpบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน สoงเสริม

ความสัมพันธeภายในกลุoม 

4.19 0.75 มาก 

7. บทเรียนออนไลนeไดpใหpลงมือปฏิบัติกิจกรรมดpวย ตนเอง 4.33 0.48 มาก 

8. การเรียนดpวยบทเรียนออนไลนeทําใหpเรียนรูpไดp อยoางอิสระ 4.29 0.46 มาก 

9. กิจกรรมในบทเรียนออนไลนeทํา ใหpเกิดการเรียนรูpไดpตามจุดประสงคeไดpจริง 4.24 0.70 มาก 

10. รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเหมาะสมเป�นระบบไมo สลับซับซpอน 4.14 0.65 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.59 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหeคoาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจพบวoามีคoาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวม

เทoากับ 4.28 สoวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทoากับ 0.59 อยูoในระดับ มาก เรียงจากมากไปหานpอยสามลำดับแรก ลำดับ 1) บทเรียน

ออนไลนe ทำใหpมีโอกาสทบทวนไดpหลาย ๆ ครั้งมากกวoาการเรียนในชั้นเรียน (  = 4.43, S.D. = 0.51) ลำดับ 2) การเรียน

โดยใชpบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ใหpบรรยากาศนoาเรียนมากขึ้น (  = 4.38, S.D. = 0.59) ลำดับ 3) 

บทเรียนออนไลนeไดpใหpลงมือปฏิบัติกิจกรรมดpวยตนเอง (  = 4.33, S.D. = 0.48) และขpอที่คะแนนความพึงพอใจนpอยที่สุดคือ 

รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเหมาะสมเป�นระบบไมo สลับซับซpอน (  = 4.14, S.D. = 0.65) จากผลวิเคราะหeสรุปไดpวoานักเรียน

มีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชpบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม ที่พัฒนาขึ้น มี

ประสิทธิภาพ 80.00/82.14 สูงกวoาเกณฑe ที่กำหนดไวp คือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่เร ียนดpวยบทเรียนออนไลนe เรื ่อง การเขียนโปรแกรมเบื ้องตpน 

ประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม พบวoานักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ 

หลังเรียนสูงกวoากoอนเรียน อยoางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคoา t = 30.58 และคoา  

Sig. = .00 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตoอบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชา วิทยาการคำนวณ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที ่6 โรงเรียนสหวิทยาคม ในภาพรวมอยูoในระดับมาก โดยมีคoาเฉลี่ยเทoากับ (   =4.28) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชา วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 

6 โรงเรียนสหวิทยาคม ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.00/82.14 สูงกวoาเกณฑe ที่กำหนดไวp คือ 80/80 การสรpางบทเรียน

x

x

x

x

x

x
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ออนไลนe ผูpวิจัยไดpทำการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอน เอกสารและตำราที่เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนออนไลนe เรื่อง 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน และไดpดำเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลนe ตามขั้นตอนและหลักการออกแบบบทเรียนออนไลนeที่ดี 

เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาและวัยของผูpเรียน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูpของบุคคลที่แตกตoางกันใหpไดpเรียนไปตาม

ความสามารถจนประสบความสำเร็จ สามารถทบทวนไดpตามตpองการจนกวoาจะเขpาใจ การนำเสนอเนื้อหา มีการนำเสนอเนื้อ

เป�นลำดับ แบoงแยกหัวขpออยoางชัดเจนจึงไมoทำใหpเกิดความสับสนในการเรียน มีการนำบทเรียนออนไลนeไปทดลองใชpกoอน

นำไปใชpจริง ทำใหpมีการปรับปรุงแกpไขขpอบกพรoองตoาง ๆ จึงทำใหpบทเรียนออนไลนeมีประสิทธิภาพตามเกณฑeที่ตั้งไวp บทเรียน

ออนไลนe เป�นบทเรียนที่มีลักษณะที่สoงเสริมใหpผูpเรียนเรียนรูpดpวยตนเอง ผูpเรียนสามารถเรียนรูpไดpโดยอิสระโดยปราศจากการ

ควบคุมของครูผูpสอน จึงทำใหpผูpเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียนมากยิง่ขึ้น ซึ่งตรงกับ ธนากร คำเกตุ (2557) ที่กลoาววoา เป�นการ

กระตุpนใหpผูpเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชา และพัฒนาการเรียนการสอนใหpเหมาะสมกับผูpเรียนใหpเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยผูpเรียนสามารถเขpาไปศึกษาผoานระบบออนไลนeและทบทวนเนื้อหาที่เรียนไดpตลอดเวลาและสามารถตอบสนองความ

ตpองการในการจัดการเรียนการสอนไดpเป�นอยoางดีเพราะผูpเรียนสามารถที่จะศึกษาไดpดpวยตัวเอง และเป�นประโยชนeตoอการนำไป

ประยุกตeใชpในการศึกษาครั้งตoอไป โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีบทเรียนออนไลนeตามแนวคิดของ กานเยo เชื่อในเรื่องการ

สรpางสถานการณeหรือเหตุการณeเพื่อสรpางความตั้งใจแกoผูpเรียน เมื่อผูpเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนแลpว ผูpสอนก็แจpง

วัตถุประสงคeในการเรียนใหpแกoผูpเรียน โดยพยายามเชื่อมโยงความรูpเดิมที่ไดpเรียนมากoอนหนpากับความรูpใหมoใหpเขpากันไดp จากนั้น

ก็เสนอบทเรียนใหมo มีการแนะนำชี้แนวทางในการเรียนเพื่อจะใหpเกิดการเรียนรูp สรpางกิจกรรมใหpผูpเรียนไดpมีกิจกรรมที่ไดpปฏิบัติ

จริงและแจpงผลการปฏิบัติงานใหpนักเรียนทราบเป�นระยะเพื่อเป�นการประเมินและมีการสรุปเสริมบทเรียนเพื่อสรpางความ

แมoนยำและการถoายโยงความรูpไปใชpกับสิ่งอื ่นๆ ในโอกาสตoอไป การนำแนวคิดของกานเยoไปใชpในสรpางสื่อการสอน เชoน 

บทเรียนออนไลนe(E-learning) สอดคลpองกับงานวิจัยของ  จีระพงษe  โพพันธุe(2560) เรื ่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนe 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปuที่ 2/2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบวoาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑeที่กำหนดไวp  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรe เรื่อง การ

เขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชา วิทยาการคำนวณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ   หลังเรียนสูงกวoากoอนเรียน อยoางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน พบวoา นักเรียนมีความรูpเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องตpน และการใชpโครงสรpางของโปรแกรมมากขึ้น 

และสามารถนำไปประยุกตeใชpในชีวิตประจำวันไดp มีความกระตือรือรpนในการเรียน และชoวยเหลือเพื่อนในหpองเรียนมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลpองกับงานวิจัยของ ศรัณยู ไวปรีชา (2558) เรื่องการสรpางบทเรียนออนไลนe   เรื่องขpอมูลและสารสนเทศสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร ไดpผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูpเรียนจากการ

เรียนดpวยบทเรียนออนไลนeเรื่อง ขpอมูลและสารสนเทศ พบวoา คoาเฉลี่ยของคะแนนกoอนเรียน ( =18.72, S.D.=2.71) และ

คoาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน ( =24.38, S.D.=1.85) และผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูpเรียนที่เกิดขึ้นจากการ

เรียนรูpดpวยบทเรียนออนไลนe สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 กoอนและหลังเรียน พบวoามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาการคำนวณหลังเรียนสูงกวoากoอนเรียน อยoางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวoา การพัฒนาบทเรียนออนไลนeเรื่อง 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน ที่พัฒนาแลpวสามารถชoวยใหpนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลpองกับสมมุติฐาน

ที่ตัง้ไวp 

 3. ความพึงพอใจที่มีตoอบทเรียนออนไลนe เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตpน วิชาวิทยาการคำนวณ  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปuที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม ในภาพรวมอยูoในระดับมาก โดยมีคoาเฉลี่ยเทoากับ ( = 4.28) เมื่อพิจารณาถึง

รายละเอียดของแบบสอบถามแลpวบทเรียนออนไลนeทำใหpมีโอกาสทบทวนไดpหลาย ๆ ครั้งมากกวoาการเรียนในชั้นเรียนและการ

เรียนโดยใชpบทเรียนออนไลนe เนื่องจากผูpวิจัยเลือกใชpฟอรeมทำแบบทดสอบที่เขpาใจงoายและสื่อความหมายกับเนื้อหาไดpเป�น

x

x

x
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อยoางดีซึ่งชoวยใหpนักเรียนสามารถทำขpอสอบไดpสะดวกสบายขึ้น ซึ่งสอดคลpองกับงานวิจัยของ มนัสนันทe บุตรสอน (2558) เรื่อง

การพัฒนาบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชpโปรแกรมนำเสนอขpอมูล ชั้นประถมศึกษาปuที่ 

6 มีความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดpวยบทเรียนออนไลนe กลุoมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชpโปรแกรม

นำเสนอขpอมูล มีความพึงพอใจอยูoในระดับมาก 

 

ขFอเสนอแนะ 
 1. ขRอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชR 

  1. ในการพัฒนาบทเรียนออนไลนeใหpมีประสิทธิภาพ ควรไดpทำการศึกษาธรรมชาติของบทเรียนและควรไดpรับ

ความรoวมมือจากผูpที่มีความเกี่ยวขpองกับการจัดการศึกษา เชoน ผูpบริหาร อาจารยeประจำรายวิชา นักเทคโนโลยีการศึกษา นัก

วัดผล และหนoวยงานที่มีความเกี่ยวขpองกับระบบอินเทอรeเน็ต ทั้งนี้เพื่อใหpบทเรียนที่ทำการพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและสามารถใชp

งานไดpอยoางมีประสิทธิภาพ 

  2. การศึกษาบทเรียนออนไลนeจำเป�นตpองอาศัยความพรpอมในหลายดpาน ดังนี ้

   2.1 ผูpบริหาร ใหpการสนับการพัฒนาบทเรียนออนไลนe 

   2.2 อาจารยeผูpสอนมีความเขpาในธรรมชาติของบทเรียนและลักษณะเฉพาะของผูpเรียนเพื่อจะสoงผลใหp

รูปแบบในการนำเสนอบทเรียนออนไลนeที่พัฒนาขึ้นมีความนoาสนใจและเหมาะสมกับผูpเรียนและเนื้อหาของบทเรียน 

   2.3 ผูpเรียน ควรมีทักษะในการใชpคอมพิวเตอรeและการใชpอินเทอรeเน็ตเป�นอยoางดี เพื่อความสะดวกใน

การศึกษาบทเรียนดpวยตนเองเพิ่มเติมในเวลาที่สะดวก 

  3. กoอนที่จะเรียนดpวยบทเรียนออนไลนeควรใหpนักศึกษา ศึกษาคูoมือแนะนำการใชpบทเรียนตลอดจนทำความ

เขpาใจกับสัญลักษณeและปุ�มคำสั่งตoาง ๆ เพื่อใหpการเรียนเป�นไปดpวยความราบรื่น 

  4. การเรียนออนไลนe อาจารยeยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยเป�นผูpชี้แนะ ใหpคำปรึกษา และชoวยเหลืออำนวยความ

สะดวกในกรณีที่คอมพิวเตอรeหรือโปรแกรมมีป�ญหา 

 2. ขRอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตMอไป 

  1. ควรมีการวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลนe โดยศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวขpองกับบทเรียน เชoน การออกแบบหนpาจอ 

การใชpภาพเคลื่อนไหว และใชpเครื่องมือในสoวนตoาง ๆ ของบทเรียน เป�นตpน 

  2. ควรมีการวิจัยเรื่องความคงทนในการเรียนรูp เพื่อจะไดpทราบวoาบทเรียนออนไลนeสามารถสรpางความเขpาใจ

ใหpกับผูpเรียนมากนpอยเพียงไร ผูpเรียนสามารถเก็บประสบการณeจากการเรียนรูpบทเรียนผoานเว็บไดpหรือไมo 

  3. ควรเอาไปใชpกับวิชาอื่นๆและสาระอื่นๆไดp   
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