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การพฒันาบทเรยีนออนไลน ์เรือ่งการใชโ้ปรแกรม Camtasia Studio 8 
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นเกาะน้ าโจน อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

The Development of online Learning on Camtasia Studio 8 Program Using for the 
Students insecondary Grad 3 Students at Koanamjone school, Meuang District, 

Kamphaeng Phet provine. 
กนัทนา พรมม1ี และ ธดิารตัน ์ทวทีรพัย2์ และ จกัรวาล มาตราสงิห3์ 

Kantana Prommee 1 and Thidarat Taweesup2 and Jakawan Martsing3 

 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia 
Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร และเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ได้มา
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์  google sites เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบความพึงพอใจของ
นักศึกษามีต่อการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) 
แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.44/84.22 
สูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ ในระดับมาก ( X
=4.51) 

ค าส าคญั :บทเรียนออนไลน์, โปรแกรม Camtasia Studio 8 ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

Abstract 
 The main purposes of this research were to development and validate the efficiency of 
online Learning on Camtasia Studio 8 Program for the secondary Grad 3 Students at Koanamjone 
School,Meuang District, Kamphaeng Phet provine and learning before and after learning through 
online on on Camtasia Studio 8 Program Program for the secondary Grad 3 Students at Koanamjone 
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School,Meuang District, Kamphaeng Phet provine. And to assess student satisfaction with online on 
Camtasia Studio 8  Program.  The for the secondary Grad 3 Students at Koanamjone School,Meuang 
District, Kamphaeng Phet provine. The sumple was secondary Grad 3 Students alone classroom with 
22 Students at Koanamjone School in academic yaer 2018, Second Semester, using specific methods. 
The research instruments used for collecting data were online on Camtasia Studio 8  Program, test 
before and after school and an attitude towards learning online. The using Camtasia Studio 8  Program 

secondary Grad 3 Students collected were analyzed using means ( X ) standard deviation (S.D.) and 
Dependent t-test. 
 The  findings showed that online learning on Camtasia Studio 8 Program with secondary 
Grad 3 Students at Koanamjone School,Meuang District, Kamphaeng Phet provine was 81.44 /84.22 
which was high that the critewion lerel of 80/80. Secondly,the achievement of Students who were 
taught using the online learning was significanfly different at the .05 level. The learners’satisfaction 

to  wards the online Learning lessons was at the high level ( X =4.51) 

Keywords : online Learning, Camtasia Studio 8, Achievement, satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน ยุคโลกาภิวัตน์มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และมี
หลากหลาย รูปแบบ เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย การจะท าให้ ประชากรในวัยเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารจึงจ าเป็นต้องน าวิวัฒนาการและความก้าวหน้า ดังกล่าวมาพัฒนาและส่งเสริ มภายในกระบวนการ
จัดการ เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการ 
เรียนรู้การเรียนการสอนในปัจจุบันที่ยังไม่มีความ หลากหลายเหมาะสมกับผู้สอน ถูกจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน และอยู่
ภายใต้การควบคุมก ากับของผู้สอนเท่าน้ัน ทั้งที่ ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ
ประสบการณ์และการมองโลกแตกต่างกัน ออกไป รวมถึงรูปแบบการจัดชั้นเรียนในปัจจุบันไม่สามารถ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ เทคโนโลยีจึงเป็นพื้นฐานส าคัญ การจัดการเรียนการสอน ด้วยบทเรียน
ออนไลน์จึงตอบสนองการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ประยุกต์ คุณลักษณะ
ของอินเทอร์เน็ต มาเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  รูปแบบของการ เรียนการ
สอนควรเน้นสอนวิธีการเรียนให้ผู้เรียนไม่ใช่สอน แต่เน้ือหาวิชาเพียงอย่างเดียวและการเรียนการสอนผ่าน เว็บไซต์ยัง
เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Klaysong, 2010) การน าเทคโนโลยีทางการสอนเช่น บทเรียนออนไลน์มา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะท า ให้การเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการของ นักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด (Klungphet, T. 
and Others, 2015) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิ จัย จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google sites  
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแนวทางหน่ึงในการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลาย ๆ 
ด้าน โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเรียนเร็วหรือเรียนช้าก็สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้เหมือนกัน และ
จากแนวคิดของนักจิตวิทยา ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี ศักยภาพ มีแนวโน้มที่จะขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
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บทเรียนน้ีได้น าเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ อีกมากมาย จึง
เป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงที่ท าให้ผู้เรียนสนใจ 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
                  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
                  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม 
Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
                 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia 
Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

สมมตฐิานการวจิยั 
             1. บทเรยีนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
             2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยออนไลน์ เรื่องการใช้
โปรแกรม Camtasia Studio 8 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
             3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร อยู่ในระดบมาก 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
             บทเรยีนออนไลน ์หมายถึง  นวัตรกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม ดังน้ันจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล 
การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซ่ึงมีจุดเชื่อมโยงคือ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ 
             โปรแกรม Camtasia Studio 8 หมายถงึ สามารถใช้อัดวีดีโอการใช้งานบนหน้าจอ Desktop ได้ง่ายๆ 
Camtasia Studio 8 เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอ เป็นคลิปวีดีโอ พร้อมการบรรยายเสียง เหมาะส าหรับท าสื่อการ
สอน การน าเสนอ เป็นโปรแกรมที่นิยมน าไปท าเป็นวีดีโอเทรนน่ิง หรือวีดีโอสอนการใช้โปรแกรม ในส่วนของ studio 
เป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีฟังก์ชั่นการท างานมากมาย 
             นกัเรยีน หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน 
อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
             ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเก่ียวกับการเรียนบทเรียนออนไลน์  8 การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี3
สารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio ที่ได้จาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี3 ก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนบทเรียนออนไลน์   

ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซ่ึงใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง 
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 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  บทเรียนออนไลน์ 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน 
     ด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

       

 

 
วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ า
โจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                       1. บทเรยีนออนไลน์ Google Sites เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน จ านวน 8 แผน   
   2. แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์  เรื่อง Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน จ านวน 8 แผน   
   3. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง โปรแกรม Camtasia Studio 
8  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการของคอนบราค (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ระหว่าง 0.44-0.77และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.45-0.69  
   4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรื่อง Camtasia Studio 8 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจนา อยู่ในระดับมาก ( X =4.51) เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผล  คือนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เพื่อจัดนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้า
ระบบออนไลน์ ซ่ึงแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป    
   2. จัดการเรียนรู้ออนไลน์ จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3 
แบบวัดความพึงพอใจทางการเรียนต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  
  

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1.1 วิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปแปลผลเพื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ประเมินสื่อ (ไชยยศ, 2537: 131-134) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X )  
  1.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้เกณฑ์ 80/80  
 2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเน้ือหากับจุดประสงค์โดยหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัด และประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญเน้ือหาโดยใช้สูตร IOC 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 
  2.2 หาค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์  
  2.3 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้วิธีความเชื่อม่ันคูเคอร์ ริชาร์ดสัน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “การใช้โปรแกรม 

Camtasia Studio 8” วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ความพึงพอใจที่มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ  
   ระดับ ความพึงพอใจ   มากที่สุด           5       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   มาก                4      คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   ปานกลาง         3       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   น้อย               2        คะแนน 
       ระดับ ความพึงพอใจ   น้อยที่สุด        1        คะแนน 
 การสรุปผลการประเมิน เม่ือได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล  ซ่ึงมีการ
แปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50              นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
    คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
         1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
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            ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  เรื่อง 
การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จ านวนนักเรยีน
(n) 

คะแนนระหว่าง
เรยีน 

(80 คะแนน) 

E1 คะแนนหลงัเรยีน 

(20 คะแนน) 

E2 คา่ประสิทธภิาพ 
(E1/E2) 

     x   S.D  x   S.D   

22 คน 50.29         0.74 83.81 16.84      1.34 84.22 83.81/84.22 

      

 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองใช้ 
กับนักเรียน ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.81/84.22  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์ 80/80) แสดงว่า มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ตามที่ Promwong, C. (2013) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพของ นวัตกรรมว่าเป็นเกณฑ์ที่
ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้ผลเฉลี่ยของ คะแนนการท างานและการ
ประกอบกิจกรรมของผู้เรียน ทั้งหมด ต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียน 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne’s eclecticism) เรื่อง โปรแกรม Camtasia Studio 8  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 22 9 3. 19 
19.61 .00  

หลังการจัดการเรียนรู้ 22 22.14 1.78 

P < .05 
 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า     t = 19.61 และค่า Sig. = .00 
  3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
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ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม 

Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน  

รายการประเมิน ผลการประเมนิ x  S.D. 

5 4 3 2 1 

1. ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 13 8 1 - - 4.55 0.60 

2. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 9 12 1 - -   4.36 0.58 

3 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน 8 13 1 - - 4.27 0.55 

4. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดย
ภาพรวม 

19 3 - - - 4.86 0.35 

5. การใช้งานของบทเรียน ง่าย และสะดวก 6 16 - - - 4.27 0.46 

6. สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

16 6 - - - 4.73 0.46 

รวม 4.51 0.50 

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม 

Camtasia Studio 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.86 และ S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สีของ

ตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x =4.86และ S.D. = 0.35) รองลงมา คือ สามารถ

น าความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ( x =4.73 และ S.D. = 0.46) และปริมาณของเน้ือหาเหมาะสม

กับวัยของผู้เรียน ( x =4.55และ S.D. = 0.60) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านเกาะน้ าโจน ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.44/84.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Camtasia Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจนอยู่ในระดับมาก ( X =4.51) 

อภปิรายผลการวจิยั 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านเกาะน้ าโจน ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.44/84.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 การสร้างบทเรียน
ออนไลน์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอน เอกสารและต าราที่เก่ียวกับการออกแบบบทเรียน
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ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 และได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ตามขั้นตอนและ
หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดี เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาและวัยของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนการ
เรียนรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันให้ได้เรียนไปตามความสามารถจนประสบความส าเร็จ สามารถทบทวนได้ตามต้องการ
จนกว่าจะเข้าใจ การน าเสนอเน้ือหา มีการน าเสนอเน้ือเป็นล าดับ แบ่งแยกหัวข้ออย่างชัดเจนจึงไม่ท าให้เกิดความ
สับสนในการเรียน มีการน าบทเรียนออนไลน์ไปทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
จึงท าให้บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ บทเรียนออนไลน์ เป็นบทเรียนที่มีลักษณะที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยอิสระโดยปราศจากการควบคุมของครูผู้สอน จึงท าให้ผู้เรียนเกิด
ความตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงตรงกับ Dixon (1992) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองน้ัน เป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฏีของกลุ่มมานุษยนิยม เชื่อใน
เรื่องความเป็นอิสระ ซ่ึงน่าจะเป็นผลท าให้เกิดความตั้งใจเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเก่ียวการเรียนผ่านเว็บ 
ของ พูลศรี (2543) ซ่ึงได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทักษิณา (2539) 
ซ่ึงได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า บทเรียนผ่านเว็บได้มีการใช้ความสามารถด้านการเชื่อมโยง (Hypertext) ที่ท าให้ผู้เรียน
เข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งภายในและภายนอกบทเรียน ซ่ึงส่งผลให้การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนเป็นไปตามที่
ก าหนดได้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia 
Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจนมีความแตกต่างกันอย่าง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับพื้นฐานการสร้างอัดภาพหน้าจอและการ
ตัดต่อวิดีโอมากขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน และช่วยเหลือ
เพื่อนในห้องเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ นารีรัตน์ (2543) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมจริยธรรมในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมจริยธรรมด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนใน
ระดับมาก นอกจากน้ันก็ยังมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในทางลบคือ การลักลอบดูข้อมูลส่วนตัว การน ารหัสผ่าน
ของผู้อ่ืนไปใช้ การใช้ค าไม่สุภาพในห้องสนทนา การเล่นการพนัน และการดูภาพอนาจารสรวงสุดา (2544) ท าการวิจัย
เรื่อง “บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นมีประภาพตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ 4.51 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .  05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อยู่ในระดับมาก ( X =4.51) เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดของ
แบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ การเรียงล าดับเหตุการณ์ วิดีโอ 
ภาพน่ิง สื่อประกอบอ่ืน ๆ ที่สื่อความหมายมาประกอบกันได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากผู้วิจัยเลือกใช้ภาพประกอบที่เข้าใจ
ง่าย และสื่อความหมายกับเน้ือหาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการน าเสนอ การอฺธิบายเพิ่มเติม ซ่ึงช่วยให้นักศึกษาสามารถ
จดจ าเน้ือหาได้ดีขึ้น 
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ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1. ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ควรได้ท าการศึกษาธรรมชาติของบทเรียนและ
ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ประจ ารายวิชา     นัก
เทคโนโลยีการศึกษา นักวัดผล และหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ีเพื่อให้บทเรียนที่ท าการ
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. การศึกษาบทเรียนออนไลน์จ าเป็นต้องอาศัยความพร้อมในหลายด้าน ดังน้ี 
    2.1 ผู้บริหาร ให้การสนับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
  2.2 อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าในธรรมชาติของบทเรียนและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนเพื่อจะส่งผลให้
รูปแบบในการน าเสนอบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียนและเน้ือหาของบทเรียน 
  2.3 ผู้ เรียน ควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีและควรมี
อินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน เพื่อความสะดวกในการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองเพิ่มเติมในเวลาที่สะดวก 
 3. ก่อนที่จะเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ควรให้นักศึกษา ศึกษาคู่มือแนะน าการใช้บทเรียนตลอดจนท าความ
เข้าใจกับสัญลักษณ์และปุ่มค าสั่งต่างๆ เพื่อให้การเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 4. การเรียนออนไลน์ อาจารย์ยังคงมีบทบาทส าคัญ โดยเป็นผู้ชี้แนะ ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกในกรณีที่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมีปัญหา 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยศึกษาตัวแปรที่เก่ียวข้องกับบทเรียน เช่น การออกแบบ
หน้าจอ การใช้ภาพเคลื่อนไหว และใช้เครื่องมือในส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน เป็นต้น 
 2. ควรมีการวิจัยเรื่องความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบว่าบทเรียนออนไลน์สามารถสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้เรียนมากน้อยเพียงไร ผู้เรียนสามารถเก็บประสบการณ์จากการเรียนรู้บทเรียนผ่านเว็บได้หรือไม่ 
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