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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ และ 3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์  เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จ านวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ ออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ ออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 87.03/87.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.73 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.44 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
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Abstract 
 

Research Title :  The Development of Online Lesson about Great Danger Drug for 
Student in Mattayom 1 

Author : Mrs. Arisa Sinthu 
Year : 2017 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

The development of online lesson about Great Danger Drug for student in 
Mattayom 1 has object 1) to find appropriate knowledge for creating and developing online 
lessons, 2) to trial online lessons for student to developed knowledge danger drug 3) the 
measurement and evaluation of online lessons to developed knowledge danger drug of 
student 

The target group in this study gained by purposive sampling was 125 students of 
Mattayom 1 in Demonstation School of Suan Sunandha Rajabhat University. Research 
instruments used in this research were Great Danger Drug online lessons. Percentage, mean 
and standard deviation were used to analyze data.  

The results will be presented and discussed; in addition, suggestions will be made 
for further research and also for the benefits of Thai student. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล
เสนอแนะ ค าปรึกษา ความคิดเห็น และก าลังใจ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมเกียรติ กอบัวแก้ว  อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง  อาจารย์ศุภวรรณ  เพชรอ าไพ  อาจารย์เกตุม สระ
บุรินทร์ และอาจารย์กรกมล  ชูช่วย  ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียด เพ่ือให้รายงานการวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้ งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
  ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่ให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยนี้ โดยให้ความร่วมมือจน
ท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดี 
  คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูอาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันสังคมโลกได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มนุษย์จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้การเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 66 ได้ระบุ
ว่าผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยให้โอกาสทุกคนได้
มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดแหล่งการเรียนรู้และสิ่ งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่จะช่วยสร้าง
เสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ตลอดชีวิต การน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ เรียกว่า การเรียนออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างง่ายไม่จ ากัดและหลากหลาย กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบหนึ่ง คือ การเรียน
การสอนผ่านทางเว็บไซต์  

วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การดูแลตนเองตลอดจนการหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในวิชาสุขศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็น
วิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเพ่ือ
การด ารงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้
ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545:2) มหันตภัยสารเสพติดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความจ าเป็นที่จะน าเสนอ
โทษและภัยที่เกิดการสารเสพติดเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงโทษของสารเสพติด ซึ่งนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวัยที่มีอายุทั้งแต่ 12 – 14 ปี เป็นช่วงของวัยรุ่นตอนต้นที่มีโอกาสจะถูก
ชักชวนได้ง่าย 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการพัฒนาการกระบวนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ

ติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
1.3 ขอบเขตการวิจยั 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 125 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 
2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

- หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 สารเสพติด 
- หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด 

 ขอบเขตด้านเวลา 
 การด าเนินการวิจัยระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเพ่ือให้ผลการวิจัยครอบคลุม
วัตถุประสงค์และสะดวกต่อการติดตามคุณภาพ การด าเนินการวิจัยจึงแบ่งเป็นระยะ โดยมีขอบเขตการ
วิจัยแต่ละระยะดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1  การวางแผนการวิจัย และสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และผู้เรียน (Analysis) 
  2) การออกแบบการเรียนการสอน (Design) 
  3) การออกแบบกรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) 
  4) การสร้างบทเรียนและกิจกรรมบนเครือข่าย (Implementation) 
  5) การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่จัดท าขึ้น (Evaluation) 
  ระยะที่ 2 ปฏิบัติการศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้ทดลองใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ตัวแปรการวิจัย 
ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  ได้ด าเนินการโครงการในครั้งนี้มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1)  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทเรียนออนไลน์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้เนื้อหาหรือสารสนเทศที่ประกอบด้วยภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มี
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

- หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 สารเสพติด 
- หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด 

ประสิทธิภาพบทเรียน หมายถึง การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ที่ได้จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และการ
น าเสนอ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนออนไลน์ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งของผู้เรียนแต่ละคนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้แหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีคุณภาพ สามารถค้นคว้าได้ทุกเวลา
และทุกสถานที ่

2) ได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประโยชน์และเผยแพร่บนแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด  

3) เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบบทเรียน
ออนไลน์ ส าหรับผู้สนใจต่อไป 



 

 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกการน าเสนอเนื้อหา
ออกเป็นหัวข้อและมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 2.3 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับเครื่องมือทีใช้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
 2.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 กรอบแนวคิด 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง  9  แนวทางนี้ มิใช่เป็นแนวทางที่ตายตัว  
ผู้สอนสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของตน  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้รวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นเพียงตัวอย่างให้ผู้สอนพิจารณาเพ่ือพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ  แต่ละ
แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถผสมผสานให้สอดคล้องกับบริบทของสาระการเรียนรู้  หรือสถานการณ์
ในชั้นเรียนได้  แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง  9  ดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วย   
 1) การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
  การใช้แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ 
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งผู้เรียน ผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้า
หาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติ
เป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่จบ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีดังนี้ 
  1.1) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
  1.2) ผู้เรียนได้ฝึกท างานเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ และทักษะกระบวนการต่างๆ 
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  1.3) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตการณ์เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและ 
การสรุปความ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  1.4) ผู้เรียนได้ประเมินผลการท างานด้วยตนเอง 
  1.5) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้ได้ 
  1.6) ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุน 
 2)  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพหุปัญญา  มีลักษณะเด่นดังนี้ 
  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
ลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน
ตามทฤษฎีพหุปัญญาของโฮวาร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) ซึ่งจ าแนกไว้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านวาจา / 
ภาษา / ด้านดนตรี / จังหวะ ด้านตรรกะ / คณิตศาสตร์ ด้านทัศนสัมพันธ์ / มิติสัมพันธ์ ด้านร่างกาย /
การเคลื่อนไหว ด้านธรรมชาติ ด้านการรู้จักตนเอง และด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมุ่นเน้นให้ผู้เรียนแต่
ละคนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงการสร้างผลงานและเกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน   
 3) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และท่ีเน้นการปฏิบัติ  มีลักษณะเด่นดังนี้ 
  3.1) ผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่างๆ ที่ได้จาก
ประสบการณ์ออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ 
  3.2) ใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน คือ เวลา สถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อการสอน เป็น ตัว
เชื่อมโยงให้ผู้เรียนก้าวสู่การเรียนรู้โลกรอบตัว 
  3.3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการ ความสามารถและทักษะต่างๆ ในเวลา
เดียวกัน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  3.4) ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 4) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีลักษณะเด่นดังนี้ 
  การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่
ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจขอตนเอง
หรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง   การ
เรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการ
กลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบ
ร่วมกันคิด   ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดย
ใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งเรียนรู้เบื้องต้น ผู้เรียน
สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต ารา แต่ผู้สอนจะสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ 
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 5) การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  มีลักษณะเด่นดังนี้ 
  5.1) ผู้เรียนมีความคิดท่ีอิสระ 
  5.2) ไม่มีรูปแบบตายตัว 
  5.3) ใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลา 
  5.4) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
  5.5) มีการบูรณาการในตัวเอง 
  5.6) มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง 
  5.7) เปิดทางเลือกให้ผู้เรียนหาค าตอบที่หลากหลาย 
  5.8) ชื่อรูปแบบมีนัยเชิงบวก ท้าทาย กระตือรือร้น 
  5.9) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการคิดที่สันติสุข 
  5.10) ผู้เรียนสร้างชิ้นงานผลงานสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ที่เป็นรูปธรรม 
  5.11) เชื่อมโยงความคิดที่เป็นระบบอย่างมีข้ันตอนจากง่ายไปยากและใกล้ตัวไปไกลตัว 
  5.12) น าไปจัดการเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มสาระและสามารถเชื่อมโยงได้กับรูปแบบการเรียนรู้
อ่ืนๆ 
 6)   การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้   มีลักษณะเด่นดังนี้ 
  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้มีลักษณะเด่นคือ การให้ความส าคัญของกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและความส าคัญของความรู้  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ สร้างความรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนสังเกตสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ แล้วค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิม เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
ประสบการณ์เดิม ผนวกกับความรู้ใหม่ จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่   กล่าวโดยสรุปเป็นการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้
วิเคราะห์ต่อจนรู้จริง รู้ลึกซึ่งว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีความส าคัญมากน้อยเพียงไร การเรียนรู้แบบนี้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด พร้อมทั้งฝึกทักษะทางสังคมที่ดี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน 
 7) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีลักษณะเด่นดังนี้ 
  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม   เพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน และมีความส าคัญต่อผู้เรียน ตัวปัญหาจะเป็นตัวตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็น
ตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือเข้าใจกลไกของตัวปัญหา
ของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา   การเรียนรู้แบบนี้ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้าง
องค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน 
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 8)   การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีลักษณะเด่นดังนี้ 
  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีลักษณะเด่นคือผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม มี
ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพ่ือน ได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และ
ตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหาที่พบ การจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนรู้จากปัญหาของชีวิต
และมีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง จากสถานการณ์หรือปัญหาที่น่าสนใจท้าทายให้คิด
กระบวนการเรียนรู้ช่วยพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยผ่านการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น บทบาทสมมติ 
โครงงานการสืบสวน สอบสวน การศึกษานอกสถานที่ การเรียนรู้รูปแบบนี้จะกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น พร้อมกับการเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ สร้างนิสัยใฝ่รู้รักการค้นคว้าหา
ความรู้และฝึกนิสัยให้เป็นคนมีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 9) การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้ค าถาม หมวกความคิด  6 ใบ  มี
ลักษณะเด่นดังนี้ 
  การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถาม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้
มีความสามารถด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ จุดเน้นคือการกระตุ้นผู้เรียนให้สามารถคิดและตั้งค าถาม
กระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ และคิดหาค าตอบที่ถูกต้อง ค าถามมีส่วนส าคัญที่จะจุดประกายให้ผู้เรียนฉุก
คิด เกิดข้อสงสัย ใคร่รู้เพ่ือแสวงหาค าตอบ และความรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การใช้ค าถามจึงเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็น คิดได้ การใช้ค าถามเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดมีหลากหลาย ในที่นี้จะน าเสนอ
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้ค าถามหมวกความคิด 6 ใบ (Six 
Thinking Hats) 
  ลักษณะเด่นของการใช้ค าถามหมวกความคิด  6  ใบ คือ การใช้ “สีหมวก” ได้แก่ หมวกสี
ขาว หมวกสีแดง หมวกสีเหลือง หมวกสีด า หมวกสีเขียว และหมวกสีฟ้า เป็นกรอบแนวทางในการตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบ ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรอบด้าน และได้แสดง
บทบาทการคิดในแง่มุมตามสีของหมวก สีของหมวกแต่ละใบจะมีความหมายที่บอกให้ทราบว่าผู้สอน
ต้องการให้ผู้เรียนคิดไปทางใด ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 สังคมสมัยใหม่เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ (Learning  Society)  ทุกคนจ าเป็นต้องมีการจัดการความรู้
ให้กับตนเอง  เพ่ือมุ่งสู่องค์การการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ภายในตนเองมาจัดระบบ  
เพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น  ในการพัฒนาตนเองมี
การเรียนรู้ดังนี้  
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 1)  การประเมินความต้องการของตนเอง  
 2)  การก าหนดจุดมุ่งหมาย   
 3)  การก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้   
 4)  การจัดการในการเรียนรู้  วางแผนการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
 5)  การเลือกวิธีการเรียนรู้  รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
 6)  การก าหนดวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้    
 7)  การก าหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง  โดยก าหนดวิธีการรายงาน/บันทึกการสะท้อนตนเอง 
 
 ลักษณะของผู้ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 1) มีความสมัครใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิได้เกิดจากการบังคับ แต่มี
เจตนาที่จะเรียนด้วยความอยากรู้ 
 2) ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลของตนเอง (Self Resourceful) นั่นคือผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่ง
ที่ตนจะเรียนคืออะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง สามารถก าหนด
เป้าหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดการการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Manage of Change) ผู้เรียนมีความตระหนักในความสามารถ สามารถ
ตัดสินใจได้ มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี  
 3) รู้ "วิธีการที่จะเรียน" (Know how to Learn) นั่นคือ ผู้เรียนควรทราบขั้นตอนการเรียนรู้
ของตนเอง รู้ว่าเขาจะไปสู่จุดที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร  
 4) มีบุคลิกภาพเชิงบวก มีแรงจูงใจ และการเรียนแบบร่วมมือกับเพ่ือนหรือบุคคลอื่น ตลอดจน
การให้ข้อมูล (Charismatic Organizational Player) ในเชิงบวกเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียน 
 5) มีระบบการเรียนและการประยุกต์การเรียน และ มีการชื่นชมและสนุกสนานกับกระบวนการ
เรียน (Responsible Consumption)  
 6) มีการเรียนจากข้อผิดพลาดและความส าเร็จ การประเมินตนเองและความเข้าใจถึงศักยภาพ
ของตน(Feedback and Reflection)  
 7) มีความพยายามในการหาวิธีการใหม่ๆ ในการหาค าตอบ การประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนไปใช้กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การหาโอกาสในการพัฒนา และค้นหาข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา 
(Seeking and Applying)  
 8) มีการชี้แนะ การอภิปรายในห้องเรียน การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและการพยายามมี
ความเห็นที่แตกต่างไปจากผู้สอน (Assertive Learning Behavior)  
 9) มีการรวบรวมข้อมูลจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและมีวิธีการน าข้อมูลที่ ได้ ไปใช้ 
(Information Gathering) 
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 องค์ประกอบท่ีส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 1) การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง จะเริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกความ
ต้องการและความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน ให้เพ่ือนอีกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา
แนะน า และเพ่ือนอีกคนหนึ่งท าหน้าที่จดบันทึก กระท าเช่นนี้หมุนเวียนไปจนครบทั้ง 3 คน ได้แสดง
บทบาทครบ 3 ด้าน คือ ผู้เสนอความต้องการ ผู้ให้ค าปรึกษา และผู้คอยจดบันทึกสังเกตการณ์ 
 2) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเริ่มต้นจากบทบาทของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
  - ผู้เรียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชา แล้วจึงเริ่มเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียน 
  - ผู้เรียนควรเขียนจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เข้าใจได้ ไม่คลุมเครือ อ่านแล้วเข้าใจ 
  - ผู้เรียนควรเน้นถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนคาดหวัง 
  - ผู้เรียนควรก าหนดจุดมุ่งหมายที่สามารถวัดได้ 
  - การก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้เรียนในแต่ละระดับ ควรมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
 3) การวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์ของวิชา ผู้เรียนควรวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนตามล าดับ ดังนี้ 
  - ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ก าหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง 
  - การวางแผนการเรียนของผู้เรียน ควรเริ่มต้นจากผู้เรียนก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
  - ผู้เรียนเป็นผู้จัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
  - ผู้เรียนเป็นผู้ระบุวิธีการเรียน เพ่ือให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
 4) การแสวงหาแหล่งวิทยาการ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่มีความส าคัญต่อการศึกษาใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนี้                
  - ประสบการณ์การเรียนแต่ละด้านที่จัดให้ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมาย 
ความหมาย และความส าเร็จของประสบการณ์นั้น ๆ 
  - แหล่งวิทยาการ เช่น ห้องสมุด วัด สถานีอนามัย สามารถน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  - เลือกแหล่งวิทยาการให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 
  - มีการจัดสรรอย่างดี เหมาะสม กิจกรรมบางส่วนผู้เรียนจะเป็นผู้จัดการเองตามล าพัง และ
บางส่วนเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน 
 5) การประเมินผล เป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองเป็นอย่างดี การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้จะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่งขั้นตอนในการประเมินผล มี
ดังนี้           
  - ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้แน่ชัด 
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  - ด าเนินการทุกอย่าง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ขั้นตอนนี้ส าคัญในการใช้
ประเมินผลการเรียนการสอน 
  - รวบรวมหลักฐาน การตัดสินใจจากการประเมินผลจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
สมบูรณ์และเชื่อถือได ้
  - รวบรวมข้อมูลก่อนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลังเรียนว่าผู้เรียนก้าวหน้าไปเพียงใด 
  - แหล่งของข้อมูล จะหาข้อมูลจากครูและผู้เรียนเป็นหลักในการประเมิน 
 

2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
 การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ บทเรียนออนไลน์ เป็นการศึกษาและเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้
เรียนตามความสามารถ และความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ 
เสียงวิดีโอและ มัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอนและเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน ทุกคนสามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้น
เรียนปกติโดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียน
ส าหรับทุกคน เรียนได้ ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 
การน าบทเรียนออนไลน์ ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนสามารถท าได้ 3 ลักษณะ ดังนี้  
 1) สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) เป็นการน าบทเรียนออนไลน์ไปใช้ในลักษณะ
แทนทีก่ารบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดแบบออนไลน์ 
 2) สื่อเสริม (Supplementary) นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ บทเรียนออนไลน์ แล้ว 
ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น จากเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น การ
ใช้ บทเรียนออนไลน์ ในลักษณะนี้ผู้สอนเพียงต้องการให้ผู้เรียนมีทางเลือกอีกทางหนึ่งส าหรับการเข้าถึง
เนื้อหา 
 3) สื่อเติม (Complementary) ผู้สอนออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก 
บทเรียนออนไลน์ 
 
 ประเภทของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 การจัดการเรียนรู้ออนไลน์หรือการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ สามารถแบ่งประเภทของการจัดการ
เรียนรู้ ออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 
 1) รูปแบบการเผยแพร่ รูปแบบนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ชนิด  
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  1.1) รูปแบบห้องสมุด (Library Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ประโยชน์จากการเข้าไปยังแหล่ง
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจัดเนื้อหาให้ผู้เรียนผ่านการเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
เสริมต่างๆ เช่น สารานุกรม สารสาร หนังสือออนไลน์ วารสารออนไลน์ เป็นต้น 
  1.2) รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) เป็นการจัดเนื้อหาของหลักสูตรในลักษณะ
ออนไลน์ให้แก่ผู้เรียน เช่น ค าบรรยา สไลด์ นิยามค าศัพท์และส่วนเสริม ผู้สอนสามารถเตรียมเนื้อหา
ออนไลน์ที่ใช้เหมือนกับที่ใช้ในการเรียนในชั้นเรียนปกติและสามารถท าส าเนาเอกสารให้กับผู้เรียนได้ 
ส่วนประกอบของรูปแบบหนังสือ ประกอบด้วย บันทึกของหลักสูตร บันทึกค าบรรยาย ข้อแนะน าของ
ห้องเรียน สไลด์ที่น าเสนอ วิดีโอและภาพ เป็นต้น 
  1.3) รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instruction model) เป็นการจัดให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้รับโดยการน าลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกต์ใช้เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์มีการ
แนะน าการปฏิบัติการให้ผลย้อนกลับรวมทั้งการให้สถานการณ์จ าลอง 
 2) รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model) การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์โดยอาศัย
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อเพ่ือการสื่อสาร (Computer-mediated Communications Model) ผู้เรียนสามารถ
ที่จะสื่อสารกับผู้เรียนอ่ืนๆ ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญได้ โดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอภิปราย การสนทนา และการอภิปรายและการประชุมผ่าน
คอมพิวเตอร์  
 3) รูปแบบผสม (Hybrid Model) เป็นการน าเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพร่กับ
รูปแบบการสื่อสารมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น รูปแบบห้องสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียน เว็บไซต์ที่รวบรวม
บันทึกของหลักสูตรรวมทั้งค าบรรยายไว้กับกลุ่มอภิปราย เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่
มีในอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่หลากหลาย 
 4) รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom model) เป็นการน าลักษระเด่นหลายๆ 
ประการของแต่ละรูปแบบที่กล่าวมาน ามาใช้ 
 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 การสร้างบทเรียนออนไลน์ สามารถน าหลักกการสร้างบทเรียนที่มีลักษณะเป็นการใช้สื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1) ศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียน หลักสูตร และเนื้อหาที่จะน ามาพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2) วางแผนการจัดการรูปแบบโครงสร้างของเนื้อหาศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหาที่จะน ามาใช้
เป็นบทเรียนออนไลน์ 
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 3) ออกแบบโครงสร้างเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ออกแบบควรศึกษาท า
ความเข้าใจกับโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผู้เรียนและเนื้อหาว่าโครงสร้าง
ลักษณะใดจะเอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนได้ดีที่สุด 
 4) ทดสอบรูปแบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดจากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขและทดสอบซ้ าอีกครั้งจน
แน่ใจว่าเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะน าไปใช้งาน 
 
 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 1) การจัดการเรียนรู้สามารถเข้าถึงทุกหน่วยงานที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2) การจัดการเรียนรู้สามารถกระท าได้โดยผู้เรียนเอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 3) การจัดการเรียนรู้สามารถกระท าได้ตลอดเวลา 
 4) การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกิดกับผู้เรียนโดยตรง 
 5) การเรียนรู้เป็นไปตามความก้าวหน้าของผู้รับการเรียนรู้เอง 
 6) การจัดการเรียนรู้สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้ตลอดเวลา 
 7) สามารถซักถาม เสนอแนะ  และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ผู้สอนโดยเครื่องบน
เว็บไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือห้องสนทนา (Chat room) อ่ืนๆ ได ้
 
 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 1) การจัดการเรียนรู้ทางไกลผู้สอนและผู้เรียนอาจไม่ได้พบกัน อาจท าให้ผู้เรียนบางคนรู้สึกอึด
อัดและไม่สะดวกในการเรียน 
 2) เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้เลามากในการ
เตรียมการสอนทั้งในด้านเนื้อหา การใช้โปรแรมและคอมพิวเตอร์ ในส่วนของผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้การ
ใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์เช่นกัน 
 3) การถามและตอบปัญหาบางครั้งไม่เกิดข้ึนในทันทีอาจท าให้เกิดความเข้าใจอย่างถองแท้ได้ 
 4) ผู้สอนไม่สามารถควบคุมการเรียนได้เหมือนในชั้นเรียนปกติ 
 5) ผู้เรียนต้องรู้จักควบคุมตัวเองในการเรียนได้อย่างดีจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนได้ 
 

2.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทีใช้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
 
 โปรแกรม Adobe Photoshop  
 โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการแก้ไข ตกแต่งรูปภาพ และ
จัดการไฟลข้อมูลรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ เช่น ลบรอบแตกของภาพ ปรับแก้สี เพ่ิมสี และแสง หรือการใส่
เอฟเฟกต์ให้กับรูปภาพ เช่น การท าภาพสีซีเปีย การท าภาพโมเซค การสร้างภาพพาโนรามา จากการน า
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ภาพหลายภาพต่อกัน นอกจากนี้ยังสามารถท างานกับระบบสี RGB CMYK Lab และ Grayscale สามารถ
จัดการกับไฟล์รูปภาพที่ส าคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG GIF PNG TIF และ TGA โปรแกรมยังมีรูปแบบ
ไฟล์เฉพาะตัว ซึ่งใช้นามสกุลของไฟล์ว่า PSD จะจัดเก็บคุณลักษณะพิเศษของไฟล์ เช่น เลเยอร์ แชนแนล 
โหมดสี สามารถใช้ในการแก้ไขรูปภาพในครั้งต่อไปได้ 
 
 โปรแกรม Moodle  
 โปรแกรม Moodle เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้ในการจัดการบทเรียนออนไลน์ หรือ
เรียกว่า ระบบ LMS หรือ Learning Management System เป็นโปรแกรมที่ทางโรงเรียนสาธิตมห
วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีโมดูลต่างๆ ดังนี้ 
 1) คุณลักษณะของ Moodle มีระบบ Backend (ระบบการจัดการคอร์ส) ผู้ควบคุมสามารถ
แบ่งแยกระหว่างอาจารย์ ผู้เรียน ได้ง่าย และเป็นซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public 
License) หรือลิขสิทธิ์แบบฟรี ผู้น าไปใช้สามารถพัฒนาต่อยอดได้เอง ซึ่งระบบการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน คือ e-Learning ซึ่งประกอบไปด้วยระบบจัดการเรียนการ
สอน (LMS) และระบบจัดการคอร์ส (CMS) ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียน
แบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะ คือ เป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก WBI (Web Based Instruction) โดยมีการเพิ่มเติม
ระบบจัดการหรือบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้  (Course/Learning Management System: 
CMS/LMS) เพ่ือให้สามารถบริหารเนื้อหาและติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ น าเสนอได้ทั้งระบบ 
Online และ Offline ทั้งระบบ Synchronous และAsynchronous โปรแกรม Moodle (Modular 
Objected Dynamic Learning Environment) เป็นได้ทั้ง LMS และ CMS หรือที่เรียกรวมกันว่า LCMS 
(Learning Content Management System) ซึ่งนับว่าเป็นระบบ e-Learning ที่สมบูรณ์แบบโปรแกรม
หนึ่งที่มีเครื่องมือ ฟังก์ชั่นต่างๆ เป็นโปรแกรมในตระกูล Open Source ที่แจกจ่ายให้ใช้ฟรี ซึ่งสามารถ
น ามาปรับแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของแต่ละผู้ใช้งานได้ 
 2) การออกแบบของ Moodle อยู่บนพื้นฐานของหลักการศึกษา โดยสามารถติดตามพฤติกรรม
การเรียน ผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนถึงการให้ความสนในหลักสูตร ผู้เรียนมีความรู้สึกคล้ายกับก าลังเรียนกับ
ครูผู้สอนเนื่องจากต้องการให้ มีการเรียกใช้งานผ่านเว็บได้อย่างรวดเร็วการออกแบบดูเรียบง่าย สามารถใช้
งานร่วมกับ Browser รุ่นเก่าได้ ติดตั้งและใช้งานง่ายสนับสนุนการน า PHP มาใช้ในการติดตั้งและ รองรับ
ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งระบบและสามารถใช้งานร่วมกันได้ ระบบรองรับการจัดการฐานข้อมูลที่เป็น Open 
Source สามารถก าหนดได้ว่าจะให้ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้งานหรือให้เฉพาะสมาชิกใช้งานเท่านั้น ซึ่งระบบมี
ส่วนส าคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ก)  ระบบให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล การเข้ารหัสคุกกี้ในการ Login ใช้งานรหัสผ่านมีการเก็บในฐานข้อมูลที่มีการเข้ารหัสส่วนในระบบที่
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ต้องมีการเขียน บทความ หรือแม้แต่กระทู้ จะมีเครื่องมือช่วยเขียนที่เป็นแบบ WYSIWYG จะท าให้ใช้งาน
และจัดเรียงรูปแบบได้ตามท่ีมองเห็น 
  ข)  ระบบบริหารจัดการไซต์ (Site Management) ดูแลโดย Admin ซึ่งจะก าหนดในครั้ง
แรกที่ติดตั้งมี Plug-in เพ่ือก าหนดให้ Admin สามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ได้สามารถเปลี่ยน สี 
ตัวอักษร ภาษาตามการใช้งานของประเทศ สามารถที่จะติดตั้งเพ่ิมเติม Plug-in หรือโมดูลใหม่ ๆ ได้ 
ผู้ใช้งานที่มีความสามารถด้านภาษา PHP สามารถแก้ไขโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขของ GNU license 
รองรับภาษาต่างประเทศท้ังหมด 70 ภาษา และสามารถติดตั้งเพ่ิมเติมได้ 
  ค)  ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ระบบมีเป้าหมาย เพ่ือลดงานของ 
Admin แต่อยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยของระบบ จึงมีการแบ่งระดับของการดูแลให้กับผู้ดูแลระบบ
ท่านอ่ืนหรืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างAccount ให้ตัวเองได้โดยตรวจสอบ
ผ่านทาง e-mail และยืนยันตัวตนกลับมา ซึ่งมีระบบที่รองรับการเข้าใช้งานระบบ (Login) โดยผ่าน LDAP 
Server รองรับการใช้งาน SSL ผู้ใช้งานแต่ละคนมีได้เพียง Account เดียวโดย Admin สามารถควบคุม
การสร้างหลักสูตรและมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาสร้างหลักสูตรของตนเองได้ อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ที่จะก าหนดผู้เรียน เพ่ิมกลุ่มผู้เรียน และกรณีที่มีสมาชิกมากระบบมีการ Import ผู้ใช้จากไฟล์ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดได้ ส าหรับผู้สอนที่เป็นผู้สอนชั่วคราว (Part-Time) นั้น ผู้ดูแลระบบสามารถถอดถอน
รายวิชาที่ผู้สอนชั่วคราวรับผิดชอบได้ แต่จะไม่สามารถกลับเข้ามาแก้ไขหลักสูตรได้อีก อาจารย์ผู้สอน
สามารถที่จะสร้าง Enrolment Key คือผู้เรียนต้องใส่รหัสผ่านประจ าวิชา นักเรียนสามารถเข้ามาแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เปลี่ยนรูปถ่ายในไฟล์ส่วนตัว และก าหนดไม่ให้แสดงอีเมล์ของตัวเองต่อผู้อ่ืนได้  
ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล เปลี่ยนภาษาในการ Interface ของเว็บไซต์รวมทั้ง 
Time Zone ได ้
  ง)  ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (Course management) ในระบบนี้  อาจารย์ผู้สอน
สามารถที่จะจัดการกับโครงสร้างหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งอาจารย์ท่านอ่ืนที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน 
การเขียนโครงสร้างของหลักสูตร สามารถก าหนดให้เรียนเป็นรูปแบบรายสัปดาห์ หรือเป็นแบบไม่ก าหนด
ผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง การจัดการเนื้อหารายวิชามีความยืดหยุ่นสูงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มีกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ ของหลักสูตร เช่น การสอบ (Quizzes) กระทู้ในเนื้อหาประจ าสัปดาห์ (Forums) 
การบ้าน (Assignments) Glossaries, Resources, Choices, Surveys, Chats และ Workshops รวมทั้ง
การใช้งานในพ้ืนที่ของการเขียนเนื้อหา การโพสต์ข้อความใน Forums เครื่องมือจะมีรูปแบบเป็น 
WYSIWYG HTML 
 3) การพัฒนาเว็บเพจ มีโมดูลต่างๆ ดังนี้ 
  ก) โมดูลการบ้าน (Assignment Module) อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะก าหนดระยะเวลาส่ง
การบ้านได้ ถ้าเลยก าหนดแล้วจะยังรับอีกหรือไม่ สามารถให้คะแนนในส่วนของการบ้านได้ ผู้เรียนสามารถ
ส่งการบ้านในรูปของไฟล์อะไรต่าง ๆ ผู้สอนสามารถที่จะส่งค าแนะน ากลับไปให้ผู้เรียนหลังจากตรวจ
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การบ้าน ทางอีเมล์เมื่อมีผู้ส่งการบ้านมาก าหนดได้ว่าให้มีอีเมล์มาเตือนผู้สอน การเลือกตรวจการบ้าน
ผู้สอนสามารถรู้ได้ว่ามีจ านวนผู้ส่งมาแล้วเท่าใด 
  ข) โมดูลสนทนา (Chat Module) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ถามตอบปัญหาข้อสงสัยกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันได้ 
  ค) โมดูลกระทู้ (Forum Module) เป็นกระดานถามตอบโดยที่แตกต่างจากกระดานถาม
ตอบโดยทั่วไปคือสามารถก าหนดเป็นรายวิชาได้ ก าหนดให้เฉพาะอาจารย์ประจ าวิชานั้น ๆ ได้ หรือให้
เฉพาะผู้เรียนด้วยกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกได้เช่นกัน ในโมดูลนี้สามารถ
ใส่รูปประกอบด้วยได ้
  ง) โมดูลข้อสอบ (Quiz Module) โมดูลข้อสอบผู้สอนสามารถร่วมกันออกข้อสอบ สะสมไว้
เป็นฐานข้อมูลได้แล้วเลือกมาใช้ การสอบก าหนดให้สุ่มเลือกเป็นบางข้อได้การสอบก าหนดให้เข้าสอบตาม
ก าหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ ส่วนเวลาในการสอบสามารถก าหนดเวลาที่ใช้สอบในแต่ละข้อ สามารถส่งค าตอบ
พร้อมกันทุกข้อ หรือส่งค าตอบที่ละข้อได้ การน าเข้าข้อสอบสามารถน าเข้าจากไฟล์เอกสารได้ สามารถ
น าเข้าข้อสอบหรือแลกเปลี่ยนข้อสอบกับผู้สอนท่านอ่ืนได้ รูปแบบของข้อสอบมีทั้งข้อสอบแบบปรนัย 
อัตนัย จับคู่ ถูกผิด หรือเติมค าในช่องว่าง 
  จ) โมดูลแหล่งข้อมูล (Resource Module) ในส่วนเนื้อหาหรือบทเรียนสามารถที่จะเพ่ิม
เนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เช่น จากเว็บเพจ จากไฟล์ Word, Power point, Flash, Video, Sounds 
เป็นต้น สามารถจัดการไฟล์ ลบออก เปลี่ยนชื่อ หรือสร้างโฟรเดอร์ ซึ่งรองรับการน าเข้าข้อมูลที่มี
มาตรฐาน SCROM เครื่องมือในการจัดการเนื้อหาที่เป็นเว็บเพจ และเครื่องมือประเภท WYSIWYG สรุป
คือโมดูลนี้ Moodle สามารถรองรับไฟล์ได้ทกุประเภท 
  ฉ) โมดูลแบบส ารวจ (Survey Module) โมดูลนี้เตรียมค าถามไว้ 24 ข้อ เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นของการเรียนของนักเรียนต่อบทเรียน หรือสื่อต่าง ๆ ที่ผู้เตรียมไว้ สามารถโหลดผลของแบบส ารวจ
ออกมาเป็นรายงานในรูปของ Excel File 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี (2555) ได้ศึกษาการสร้างสื่ออบรมออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อฝึกอบรมออนไลน์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียของสื่อฝึกอบรมออนไลน์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับดี สื่อฝึกอบรมออนไลน์ที่สร้างมีประสิทธิภาพ 82.47/82.33 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อฝึกอบรมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
อยู่ในระดับดีมาก 
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 สิริกาญจน์  ไชยนิธิวุฒิ (2553) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่า S.D เท่ากับ 0.37 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ผลการประเมิน
คุณภาพทางด้านสื่อการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่า S.D เท่ากับ 0.63 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ผลการประเมินความสามารถ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เมื่อเทียบเป็นร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ 82.20 อยู่ในเกณฑ์ดี และ
ความพึงพอใจต้อบทเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ค่า S.D เท่ากับ 0.48 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด แสดง
ว่าบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถน าไปประกอบการเรียนการสอนได้ 
 บุญส่ง ประจิตร (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่อง การช่วยฟ้ืน
คืนชีพ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่อง
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
89.19/86.25 บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างข้ึน มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.41 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่อง การช่วยฟ้ืนคืนชีพ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
( X  = 4.46 S.D. = 0.40 ) แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยสรุป บทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ เรื่อง การช่วยฟ้ืนคืนชีพ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 เอกชัย เพชรอาวุธ ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรี ยน 
เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.36/52.06 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อบทเรียนมีค่าเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

2.5 กรอบแนวคิด 
 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสาร
เสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัย
จากสารเสพติด ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- ความพึงพอใจ 

 



 

 
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 1) ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 173 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 125 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3, 
1/4 และ 1/5 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี ้
 
 1) สื่อบทเรียนออนไลน์ 
  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
เนื้อหา 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
  หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 สารเสพติด 
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  หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด 
 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
  2.1) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านเนื้อหา 
  2.2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านสื่อและการน าเสนอ 
  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale)  
  ระดับ 5 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
 3) แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  เรื่อง 
มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เป็น
แบบทดสอบส าหรับหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
  3.1) แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก 
  3.2) แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก 
 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออไลน์ เรื่อง 
มหันตภัยจากสารเสพติด เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) 
  ระดับ 5 หมายถึง  ความพอใจมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  ความพอใจมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  ความพอใจปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  ความพอใจน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  ความพอใจน้อยทีสุ่ด 
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3.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 
 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 สามารถสรุปเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 
 1) วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และผู้เรียน (Analysis) 
  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือท าการวิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวก าหนด
เป้าหมายการเรียนให้แก่นักเรียน รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนเพื่อให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2) การออกแบบการเรียนการสอน (Design) 
  ออกแบบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โดยจัดท า Storyboard ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่น าเสนอ การจัดวาง (Layout) และรูปแบบการเชื่อมโยง 
(Like) ก าหนดวิธีการน าเสนอของเนื้อหาแต่ละตอน 
 3) การพัฒนากรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) 
  เขียนรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหน้า และก าหนดภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพ
วิดีโอ จัดท าล าดับเนื้อหาตามการน าเสนอที่ได้วางแผนการน าเสนอและออกแบบไว้ ตรวจสอบความถูก
ต้องของเนื้อหา โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ท าการตรวจสอบเนื้อหาสาระของบทเรียน 
จากนั้นน าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 4) การสร้างบทเรียนและกิจกรรมบนเครือข่าย (Implementation) 
  จัดท าข้อมูลเนื้อหา จากนั้นน าป้อนข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ลงในเว็บไซด์ Moodle ซึ่งทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดขึ้นมาให้ ได้แก่ http://elsd.ssru.ac.th/arisa_si 
เมื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท าการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยท าการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อและการน าเสนอ หลังจากนั้นน าไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน และน าข้อผิดพลาดจากการทดลองให้มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 125 คน ต่อไป 
 5) การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่จัดท าขึ้น (Evaluation) 
  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Evaluation) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการผลิตสื่อ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  (1) อาจารย์สงกรานต์  ขุนทิพท์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (2) อาจารย์กรกมล  ชูช่วย   อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  (3) อาจารย์ศุภวรรณ์  เพชรอ าไพ  อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 แบบประเมินคุณภาพของสื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1) ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
ออนไลน์  
 2) ก าหนดหัวข้อ และรายละเอียดที่จะประเมิน สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ 
ตรวจสอบแบบประเมินและแก้ไขปรับปรุงแบบประเมิน จากนั้นจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
ออนไลน์ ใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s 
Method) ดังนี้ 
  มีคุณภาพดีมาก  ให้คะแนน  5 คะแนน 
  มีคุณภาพด ี   ให้คะแนน  4 คะแนน 
  มีคุณภาพปานกลาง  ให้คะแนน  3 คะแนน 
  มีคุณภาพน้อย  ให้คะแนน  2 คะแนน 
  มีคุณภาพน้อยมาก  ให้คะแนน  1 คะแนน 
  การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ค่าระดับน้ าหนักคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด) 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพดีมาก 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพด ี
  2.51 – 3.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพน้อยที่สุด 
  ค่ายอมรับได้ คือ 3.50 ขึ้นไป 
 
 แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  เรื่อง 
มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 แบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดย
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งการส้รางแบบทดสอบก่นเรียนและหลังเรียนมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
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 1) ศึกษาเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียน เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2) สร้างแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ  
 
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้
ทฤษฎีของ Likert จากนั้นออกแบบประเมินความพึงพอใจ 
 2) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขภาษา 
ความชัดเจน ความเหมาะสม และน าค าแนะน าที่ได้ปรับปรุงแก้ไข 
 3) แบบประเมินความพึงพอใจมีระดับคะแนนโดยระดับการให้คะแนน ดังนี้ 
   ความพอใจมากท่ีสุด  ให้คะแนน  5 คะแนน 
   ความพอใจมาก  ให้คะแนน  4 คะแนน 
   ความพอใจปานกลาง  ให้คะแนน  3 คะแนน 
   ความพอใจน้อย  ให้คะแนน  2 คะแนน 
   ความพอใจน้อยที่สุด  ให้คะแนน  1 คะแนน 
  การประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ค่าระดับน้ าหนักคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด) 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพดีมาก 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพด ี
  2.51 – 3.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  เครื่องมือมีคุณภาพน้อยที่สุด 
  ค่ายอมรับได้ คือ 3.50 ขึ้นไป 
 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง บทเรียนออนไลน์ เเรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เป็นการวิจัยพัฒนาทดลอง (Experimental Development) ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ศึกษารายละเอียดเนื้อหา ตัวอย่างเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควบคู่กับการสร้างเครื่องมือประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ผลการใช้
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ขั้นตอนในการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และผู้เรียน (Analysis) 
 2) การออกแบบการเรียนการสอน (Design) 
 3) การพัฒนากรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) 
 4) การสร้างบทเรียนและกิจกรรมบนเครือข่าย (Implementation) 
 5) การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่จัดท าขึ้น (Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยน าบทเรียนออนไลน์ บทเรียนเรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเครื่องมือประเมินผลให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และ
คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง
การใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และความพึง
พอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุป
ผลการวิจัย 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 สถิติที่ใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สถิติที่ใช้ค านวณหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหา (IOC) และการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างใช้ t-test 
แบบ Dependent วิเคราะห์ผลต่างระหว่างการทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียน 
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 1) การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร ดังนี้ 
 
   สูตรหาค่าเฉลี่ย (1) 

     X  = 
n

Σx   (1) 

  เมื่อก าหนดให้  X  แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     Σx  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
     n แทน จ านวนนักเรียน 
 
   สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) 

     S.D  =
1)n(n

x)(xn 22



   (2) 

  เมื่อก าหนดให้  S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     Σx  แทน ผลรวมของคะแนนสอบแบบฝึกหรือกิจกรรม 
     2Σx  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n แทน จ านวนนักเรียน 
 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของบทเรียนออนไลน์เรื่อง มหันตภัยจากสาร
เสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สูตรหาประสิทธิภาพ E1/E2 
ตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ โดยเฉลี่ย 80/80  
 
  สูตรหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (3) 

     E1  =  100
A

N

Σx

   (3) 

   เมื่อก าหนดให้ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     Σx  แทน ค าแนนรวมของงาน 
     A แทน คะแนนเต็มของงานทุกชิ้นรวมกัน 
     N แทน จ านวนผู้เรียน 
 
  สูตรหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (4) 

     E2  =  100
B

N

ΣF

   (4) 
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   เมื่อก าหนดให้ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     ΣF  แทน ค าแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 
     B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
     N แทน จ านวนผู้เรียน 
 
 3) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Item-Objective 
Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 

+1 = สอดคล้อง หรือแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ที่ระบุไว้จริง 
0 = ไม่แน่ใจ ว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 

-1 = ไม่สอดคล้อง หรือแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ 
 เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ (5) 

IOC = 
N

ΣR   (5) 

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 

N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
(กรมวิชาการ. 2545 : 65) 
 
 4) การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยน าผลต่างระหว่างการทดสอบหลังการ
เรียนและก่อนเรียนไปเปรียบเทียบกับตารางนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
  สูตร t-test แบบ Dependent (6) 
     t    =  

1)(n

D)(Dn

D
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  (6) 

  เมื่อก าหนดให้ D  แทน ผลรวมค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    2
D  แทน ผลรวมค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลังสอง 

    n แทน จ านวนคู่ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมี df = n – 1 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหันตภัยจากสาร
เสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 125 คน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 
 4.2 ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัย
จากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

4.1  ผลการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้แบ่งผลการสร้างบทเรียนออนไลน์ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนที่ 2 การหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 4.1.1 การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
   หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 สารเสพติด 
   หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด    
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   การสร้างระบบการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้กับบทเรียนออนไลน์ แสดงได้ในรูปของ
แผนภูมิ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ในภาพรวมทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ เข้าสู่
บทเรียน การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน กิจกรรม แบบทดสอบออนไลน์ แจ้งผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 
4.1 

แผนภูมิบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เข้าสู่บทเรียน http://elsd.ssru.ac.th/arisa_s 
 

เข้าสู่รายวิชา สุขศึกษา 2 
 

ศึกษาค าแนะน าการใช้  การวัดผลประเมินผล 
 

 แบบทดสอบก่อนเรียน  
 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 สารเสพติด 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด 

 
 แบบทดสอบหลังเรียน  

 

 แจ้งผลการสอบ  

 
 จบบทเรียน  

รูปที่ 4.1 แสดงระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 4.1.2 การหาคุณภาพบทเรียน เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   การหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการสื่อ
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การน าเสนอ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนออนไลน์ และตอนที่ 3 การหา
ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการสื่อการน าเสนอของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าท่ีได้จากการแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
ด้านความถูกต้อง 
1. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 4.67 0.58 

 
ดีมาก 

ด้านภาพประกอบ 
1. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน 5.00 0.00 

 
ดีมาก 

2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.67 0.58 ดีมาก 
3. ความน่าสนใจชวนให้ติดตาม 4.67 0.58 ดีมาก 
4. การจัดวางภาพในแต่ละหน้า 4.33 0.58 ดี 
ด้านเนื้อหา 
1. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 4.67 0.58 

 
ดีมาก 

2. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน 4.00 0.00 ดี 
3. ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่องกันทั้ง

ส่วนน า ส่วนเนื้อหาและส่วนสรุป 4.67 0.58 
 

ดีมาก 
4. เนื้อหามีความชัดเจนสมบูรณ์และเข้าใจง่าย 4.33 0.58 ดี 
ด้านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
1. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

บทเรียน 4.33 0.58 

 
 
ดี 

2. ความชัดเจนของข้อค าถาม 4.67 0.58 ดีมาก 
3. รูปแบบของแบบทดสอบที่น ามาใช้มีความเหมาะสม

กับกลุ่มผู้เรียน 4.67 0.58 
 

ดีมาก 
 
  



28 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
ด้านความถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 

ด้านภาพประกอบ 4.67 0.49 ดีมาก 

ด้านเนื้อหา 4.42 0.51 ดี 
ด้านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4.56 0.53 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.56 0.50 ดีมาก 

   จากตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สรุปผลการประเมินด้าน
ความถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านภาพประกอบ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านเนื้อหา มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับด ีผลการประเมินด้านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพด้านเนื้อหา
อยู่ในระดับดีมาก 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าท่ีได้จากการแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
ด้านการออกแบบ 
1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง 5.00 0.00 

 
ดีมาก 

2. ความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงภาพและอักษร 5.00 0.00 ดีมาก 
3. การออกแบบให้มีความน่าสนใจชวนติดตาม 4.33 0.58 ดี 

4. การออกแบบหน้าจอและเมนูเป็นมาตรฐานเดียวกัน 4.67 0.58 ดีมาก 

5. ความสมบูรณ์ของบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าท่ีได้จากการแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ (ต่อ) 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
ด้านระบบการจัดการเรียนรู้ 
1. ระบบจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับบทเรียนสามารถใช้ได้

สะดวก 4.67 0.58 

 
ดีมาก 

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น กระดานข่าว 
การส่งข้อความ 4.33 0.58 ดี 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน เช่น กระดานข่าว 
การส่งข้อความ 4.33 0.58 

 
ดี 

4. การรายงานผลกิจกรรมที่เหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
5. ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้สะดวก  4.33 0.58 ดี 
ด้านการน าเสนอ 
1. ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 5.00 0.00 

 
ดีมาก 

2. ลักษณะของสีและความน่าสนใจของภาพที่ ใช้
ประกอบ 5.00 0.00 

ดีมาก 

3. ขนาดความสมดุลของภาพกับหน้าจอ 4.67 0.58 ดีมาก 

4. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

6. การใช้สีของตัวอักษร 4.67 0.58 ดีมาก 

7. ความหนาแน่นของข้อความในแต่ละหน้า 4.00 0.00 ดี 
8. ความชัดเจนของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส าคัญ 4.67 0.58 ดีมาก 

9. การจัดวางตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจ 4.67 0.58 ดีมาก 

ตารางท่ี 4.4 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
ด้านการออกแบบ 4.73 0.46 ดีมาก 
ด้านระบบการจัดการเรียนรู้ 4.47 0.52 ดี 
ด้านการน าเสนอ 4.74 0.45 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.67 0.48 ดีมาก 
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   จากตารางที่ 4.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ สรุปผลการ
ประเมินด้านการออกแบบ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.73 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46  ผล
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านระบบการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.47 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ผลการประเมิน
ด้านการน าเสนอ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพด้านสื่อและการน าเสนออยู่ในระดับดีมาก 
 
   ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัย
จากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที่ รายละเอียด ค่า IOC ผลการพิจารณา 
1 บทเรียนออนไลน์มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 1.00 เหมาะสม 
2 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 1.00 เหมาะสม 
3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 0.67 เหมาะสม 
4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ

ผู้เรียน 
0.67 เหมาะสม 

5 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด  การลงมือปฏิบัติ และ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

0.33 ปรับปรุง 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น 0.67 เหมาะสม 

7 สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์ 1.00 เหมาะสม 

8 สื่อหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัย และ
ความสามารถผู้เรียน 

1.00 เหมาะสม 

9 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรม 

1.00 เหมาะสม 

10 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน  ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะ 
และเจตคติ 

1.00 เหมาะสม 

หมายเหตุ  ค่า  IOC  ที่รับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป 
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 จากตารางที ่4.5 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับวัตถุประสงค์ใช้ได้ทุกข้อ แสดงว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมที่จะใช้ใน
การท าการทดลองภาคสนามต่อไป 
 
  ตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงในตารางที่ 4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 
ประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพด้าน
ผลลัพธ์ (E2) 

E1/ E2 

60 87.03 87.42 87.03/87.42 

  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของคะแนนซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละในการท ากิจกรรมระหว่างการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และผลประสิทธิภาพของคะแนนซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละในการท าแบบทดสอบหลังการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 87.03/87.42 แสดงว่าบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 87.03/87.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 

4.2  ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงดังตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัย
จากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการทดสอบ N �̅� S.D. D   2D  t-test 
Pre-test 125 9.00 1.24 

570.00 5230.00 11.068** 
Post-test 125 17.48 0.98 

**มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

 จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษา พบว่า ผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม  
20 คะแนน กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้ คะแนนเฉลี่ย 9.00 คะแนน และผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนเท่ากัน กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้ คะแนนเฉลี่ย 17.48 คะแนน 
เมื่อน าผลที่ได้มาหาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ค่าทางสถิติ (t – Dependent) ปรากฏว่า ค่า t-test 
ที่ได้ค านวณได้เท่ากับ 39.52 เมื่อน าค่าไปเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ 
เร่ือง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสาร
เสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการที่ประเมิน ผลการวิเคราะห์ 

�̅� S.D. แปล 
1. เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.73 0.46 มากที่สุด 
2. ภาพประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 4.73 0.46 มากที่สุด 
3. สีที่ใช้มีความเหมาะสม สวยงาม 4.80 0.41 มากที่สุด 

4. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.87 0.35 มากที่สุด 

5. ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม 4.73 0.46 มากที่สุด 

6. การน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนติดตาม 4.67 0.49 มากที่สุด 

7. กิจกรรมระหว่างเรียนมีคามหลากหลาย น่าสนใจ 4.67 0.49 มากที่สุด 

8. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับมหันตภัยจากสารเสพติด 4.73 0.46 มากที่สุด 

9. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.67 0.49 มากที่สุด 

10. บทเรียนท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

4.73 0.46 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.73 0.44 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.9 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.73 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.44 พบว่าอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
 



 

 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหันตภัยจากสาร
เสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 125 คน ซึ่งมี
วิธีการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ที่สร้างข้ึนจ านวน 20 ข้อ ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัย
จากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ได้มีการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้ จากนั้นด าเนินการทดสอบ
หลังเรียน (post-test) โดยให้นักเรียนตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่ง
เป็นฉบับเดิมที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนแต่ได้มีการสลับข้อ หลังจากนั้นก็ด าเนินการให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 

1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
  หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 สารเสพติด 
  หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด 
 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ด้านสื่อและการน าเสนออยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนออนไลน์ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 87.03/87.42  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.73 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
0.44 พบว่าอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 
 การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลการวิจัยอยู่ 3 ประการ คือ หาคุณภาพของบทเรียน
ออนไลน์ ออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
และการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการวิจัยซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ได้ผลิตตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากการออกแบบได้จัดท าตามขั้นตอน
การออกแบบสื่อและนวัตกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา น าไปใช้และ
ปรับปรุง รวมทั้งท าการประเมินผลหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสม
ของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้ได้บทเรียนที่
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน สอดคล้องกับไพฑูรย์ ศรี ฟ้า กล่าวว่า การพัฒนาเป็นล าดับ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมากมาย ท าให้ระบบมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน าไปใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ใน
การด าเนินการสร้างบทเรียนการสอนออนไลน์ให้ประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ด้วย 
 2.  การประเมินผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนจาก
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าคะแนนหลัง
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เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับศิริเพ็ญ 
ลาภวงศ์เมธี (2555) ได้ศึกษาการสร้างสื่ออบรมออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อฝึกอบรมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียของสื่อฝึกอบรมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 อยู่ในระดับดี สื่อฝึกอบรมออนไลน์ที่สร้างมีประสิทธิภาพ 82.47/82.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อฝึกอบรมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับดีมาก 
และเอกชัย เพชรอาวุธ ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรี ยน เรื่อง 
ศูนย์การเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.36/52.06 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อบทเรียนมีค่าเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1. จากผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจจากผู้เรียน
อยู่ในระดบัมากที่สุดจึงควรน าไปพัฒนากับบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 

2. ควรเพ่ิมเติมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน บทเรียน และผู้สอนให้รวดเร็วและทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องอ่ืนๆ ให้หลากหลายมากขึ้น ทั้งการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ในการสร้างและการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ที่ส่งผล
การจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 1. อาจารย์สงกรานต์  ขุนทิพท์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. อาจารย์กรกมล  ชูช่วย  อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3. อาจารย์ศุภวรรณ์  เพชรอ าไพ  อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทเรียนออนไลน์ เร่ือง มหันตภัยจากสารเสพติด  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ภาคผนวก ข 
บทเรียนออนไลน์ เรือ่ง มหันตภัยจากสารเสพติด  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
- แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
- แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ 

- แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสาร
เสพติด ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เช่ียวชาญ 

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและการเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันต
ภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เร่ือง มหันตภัยจากสารเสพติด  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 

 
ค าชี้แจง แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 5 หมายถึง มากที่สุด 
 4 หมายถึง มาก 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง น้อย 
 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
ด้านความถูกต้อง 
2. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 

     

ด้านภาพประกอบ 
5. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน 

     

6. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน      
7. ความน่าสนใจชวนให้ติดตาม      
8. การจัดวางภาพในแต่ละหน้า      
ด้านเนื้อหา 
5. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 

     

6. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน      
7. ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่องกันทั้งส่วนน า 

ส่วนเนื้อหาและส่วนสรุป 
     

8. เนื้อหามีความชัดเจนสมบูรณ์และเข้าใจง่าย      
ด้านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

     

5. ความชัดเจนของข้อค าถาม      
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
6. รูปแบบของแบบทดสอบที่น ามาใช้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้เรียน 
     

ด้านความถูกต้อง 
1.   ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 

     

ด้านภาพประกอบ 
1.   ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน 

     

2.   ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

........................................................................................................... ..................................................... 
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แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เร่ือง มหันตภัยจากสารเสพติด  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อและการน าเสนอ 

 
ค าชี้แจง แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 5 หมายถึง มากที่สุด 
 4 หมายถึง มาก 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง น้อย 
 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
ด้านการออกแบบ 
6. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง 

     

7. ความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงภาพและอักษร      
8. การออกแบบให้มีความน่าสนใจชวนติดตาม      
9. การออกแบบหน้าจอและเมนูเป็นมาตรฐานเดียวกัน      
10. ความสมบูรณ์ของบทเรียน      
ด้านระบบการจัดการเรียนรู้ 
1. ระบบจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับบทเรียนสามารถใช้ได้

สะดวก 

     

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น กระดาน
ข่าว การส่งข้อความ 

     

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน เช่น กระดาน
ข่าว การส่งข้อความ 

     

4. การรายงานผลกิจกรรมที่เหมาะสม      
5. ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้สะดวก       
ด้านการน าเสนอ 
10. ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
11. ลักษณะของสีและความน่าสนใจของภาพที่ ใช้

ประกอบ 
     

12. ขนาดความสมดุลของภาพกับหน้าจอ      
13. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ      
14. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ      
15. การใช้สีของตัวอักษร      
16. ความหนาแน่นของข้อความในแต่ละหน้า      
17. ความชัดเจนของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส าคัญ      
18. การจัดวางตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจ      

 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนออนไลน์ เร่ือง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เช่ียวชาญ 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านโดยการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  เห็นด้วย 
 0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 -1  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

 

รายการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
บทเรียนออนไลน์มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนและสัมพันธ์กัน    
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์    
กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์    
กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถผู้เรียน    
กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด  การลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 

   

กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น    
สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์    
สื่อหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัย และความสามารถผู้เรียน    
วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม    
เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน  ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะ และเจต
คต ิ

   

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เร่ือง มหันตภัยจากสารเสพติด  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
โดยการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ความพอใจมากที่สุด 
 4 หมายถึง ความพอใจมาก 
 3 หมายถึง ความพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพอใจน้อย 
 1 หมายถึง ความพอใจน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
11. เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
12. ภาพประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา      
13. สีที่ใช้มีความเหมาะสม สวยงาม      
14. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม      
15. ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม      
16. การน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนติดตาม      
17. กิจกรรมระหว่างเรียนมีคามหลากหลาย น่าสนใจ      
18. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด       
19. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
20. บทเรียนท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุข 
     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

.................................................................................. .............................................................................. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและการเรียน 
ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ยาเสพติดข้อใด ที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย 
 ก.  บุหรี่ เหล้า กัญชา 
 ข.  ยาแก้ปวด กาแฟ บุหรี่ 
 ค.  เหล้า โคเคน ยานอนหลับ 
 ง.  ยาลดความอ้วน กระท่อม เบียร์ 
2.  ข้อใด คือ สาเหตุของการติดยาเสพติด 
 ก.  อยากทดลอง 
 ข.  เพื่อนชวน 
 ค.  ครอบครัวแตกแยก 
 ง.  ถูกหมดทุกข้อ 
3.  วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ติดยาเสพติด เนื่องมาจากอะไรเป็นสาเหตุใหญ่ 
 ก.  อยากลอง 
 ข.  ความโก้เก๋ 
 ค.  เลียนแบบ 
 ง.  การเข้าสังคม 
4.  ยาเสพติดชนิดใด ที่ออกฤทธิ์รุนแรงมากที่สุด 
 ก.  แอมเฟตามีน 
 ข.  เฮโรอีน 
 ค.  มอร์ฟีน 
 ง.  อีเฟดรีน 
5.  ข้อใดจัดอยู่ในจ าพวกสารระเหย 
 ก.  กาว ยาหยอดตา น้ ามันเบนซิน 
 ข.  น้ ามันก๊าด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ 
 ค.  กาว น้ ายาล้างเล็บ ทินเนอร์ 
 ง.  แล็คเกอร์ ยาย้อมผม ยาป้ายแผล 
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6.  การป้องกันยาเสพติดที่ได้ผลดีที่สุดคือ 
 ก.  การให้ความรู้ ความเข้าใจ 
 ข.  การก าหนดกฎหมายที่รุนแรง 
 ค.  การท าลายแหล่งผลิต 
 ง.  การแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
7.  โทษสูงสุดส าหรับผู้ที่จ าหน่ายยาเสพติดประเภท 1 ที่มากกว่า 20 กรัมข้ึนไป คือ 
 ก.  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
 ข.  ทั้งปรับและจ า 
 ค.  จ าคุกตลอดชีวิต 
 ง.  ประหารชีวิต 
8.  ผู้ที่ติดยาเสพติดโดยส่วนใหญ่ มักจะเคยเสพยาเสพติดชนิดใดมาก่อน 
 ก.  บุหรี่ 
 ข.  ผงขาว 
 ค.  กัญชา 
 ง.  มอร์ฟีน 
9.  ผลที่แสดงออกทางด้านร่างกาย เนื่องจากการติดยาเสพติด คือ 
 ก.  อ้วน 
 ข.  ทะมัดทะแมง 
 ค.  ทรุดโทรม 
 ง.  ผิวหนังเหยี่ยวย่น 
10. ผลที่แสดงออกทางด้านจิตใจ เนื่องจากการติดยาเสพติด คือ 

ก.  อารมณ์ไม่แน่นอน 
 ข.  กระปรี้กระเปร่า 
 ค.  ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 ง.  อารมณ์ดีตลอด 
11. วิธีช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้แก่สมาชิกภายในครอบครัวที่ดี คือ 
 ก.  ห้ามออกจากบ้าน 
 ข.  ห้ามเสพต่อไปโดยเด็ดขาด 
 ค.  ยอมรับและให้ก าลังใจในการเลิก 
 ง.  ไม่ให้เงินใช้จ่ายก่อนได้รับอนุญาต 
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12. ผู้ติดสารเสพติดที่ลงแดง จะมีอาการอย่างไร 
 ก.  ช็อกและหมดสติ 
 ข.  อาเจียนเป็นเลือด 
 ค.  ถ่ายอุจจาระเป็นมูก 
 ง.  ถ่ายและอาเจียนเป็นเลือด 
13. บุคคลในข้อใดน่าจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดน้อยที่สุด 
 ก.  ทรงชัยมีเข็มฉีดยาติดตัว 
 ข.  พิษณุเอาไม้ขีดไฟไปโรงเรียน 
 ค.  ธานีพกยาหลายชนิดโดยไม่มีฉลากยา 
 ง.  วิรุณมีกระดาษตะกั่วและหลอดดูดกาแฟในกระเป๋า 
14. บุคคลต่อไปนี้คนไหนมีโอกาสติดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด 
 ก.  โต้งก าลังกลุ้มใจ 
 ข.  ต้องหนีออกจากบ้าน 
 ค.  ต่อยมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่น 
 ง.  ต้อถูกพ่อแม่ดุด่าประจ า 
15. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
 ก.  ต้องการปริมาณลดลง 
 ข.  ถ้าขาดแล้วเกิดอาการลงแดง 
 ค.  ถ้าขาดแล้วท าให้สงบสติอารมณ์ 
 ง.  เพิ่มความกล้าหาญและตัดสินใจได้ถูกต้อง 
16. การเจ็บป่วยทางร่างกายข้อใดอาจส่งผลให้ติดสารเสพติดได้ 
 ก.  ปวดหลังปวดเอว 
 ข.  ความดันเลือดสูง 
 ค.  ปวดศีรษะเป็นประจ า 
 ง.  นอนไม่หลับเป็นประจ า 
17. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันตนเองจากสารเสพติด 
 ก.  ดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ 
 ข.  ไม่ทดลองเสพสารเสพติดทุกชนิด 
 ค.  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
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18. ข้อใดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ส าคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้ลูกติดสารเสพติด 
 ก.  ขยันท างานหาเงินเลี้ยงดูลูก 
 ข.  จัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้น่าอยู่ 
 ค.  ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก 
 ง.  ให้ความรู้แก่ลูกในเรื่องของโทษและอันตรายจากการติดสารเสพติด 
19. เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงติดสารเสพติด 
 ก.  อยากลอง 
 ข.  ถูกชักชวน 
 ค.  การใช้ยาในทางที่ผิด 
 ง.  ความเจ็บป่วยทางกาย 
20. ถ้าเพ่ือนของนักเรียนติดสารเสพติดนักเรียนจะแนะน าให้ไปรักษาที่ไหนจึงจะดีที่สุด 
 ก.  ส านักสงฆ์ถ้ ากระบอก 
 ข.  สถานพยาบาลใกล้บ้าน 
 ค.  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
 ง.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและการเรียน 
ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข      11. ค 
2. ก      12. ง 
3. ก      13. ค 
4. ข      14. ค 
5. ค      15. ข 
6. ก      16. ง 
7. ง      17. ข 
8. ก      18. ค 
9. ค      19. ก 
10. ก      20. ค 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
- แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับตัวชี้วัด 
- แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกับตัวชี้วัด 
 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านโดยการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  สอดคล้องหรือแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดได้ตรงกับตัวชี้วัด 
 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดได้ตรงกับตัวชี้วัด 
 -1  หมายถึง ไม่สอดคล้องหรือแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดไม่ตรงกับตัวชี้วัด 

 

ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
1. ยาเสพติดข้อใด ที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย 
 ก.  บุหรี่ เหล้า กัญชา 
 ข.  ยาแก้ปวด กาแฟ บุหรี่ 
 ค.  เหล้า โคเคน ยานอนหลับ 
 ง.  ยาลดความอ้วน กระท่อม เบียร์ 

   

2.  ข้อใด คือ สาเหตุของการติดยาเสพติด 
 ก.  อยากทดลอง 
 ข.  เพ่ือนชวน 
 ค.  ครอบครัวแตกแยก 
 ง.  ถูกหมดทุกข้อ 

   

3.  วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ติดยาเสพติด เนื่องมาจากอะไรเป็นสาเหตุใหญ่ 
 ก.  อยากลอง 
 ข.  ความโก้เก๋ 
 ค.  เลียนแบบ 
 ง.  การเข้าสังคม  

   

4.  ยาเสพติดชนิดใด ที่ออกฤทธิ์รุนแรงมากที่สุด 
 ก.  แอมเฟตามีน 
 ข.  เฮโรอีน 
 ค.  มอร์ฟีน 
 ง.  อีเฟดรีน 
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ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
5.  ข้อใดจัดอยู่ในจ าพวกสารระเหย 
 ก.  กาว ยาหยอดตา น้ ามันเบนซิน 
 ข.  น้ ามันก๊าด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ 
 ค.  กาว น้ ายาล้างเล็บ ทินเนอร์ 
 ง.  แล็คเกอร์ ยาย้อมผม ยาป้ายแผล 

   

6.  การป้องกันยาเสพติดที่ได้ผลดีที่สุดคือ 
 ก.  การให้ความรู้ ความเข้าใจ 
 ข.  การก าหนดกฎหมายที่รุนแรง 
 ค.  การท าลายแหล่งผลิต 
 ง.  การแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   

7.  โทษสูงสุดส าหรับผู้ที่จ าหน่ายยาเสพติดประเภท 1 ที่มากกว่า 20 
กรัมข้ึนไป คือ 
 ก.  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
 ข.  ทั้งปรับและจ า 
 ค.  จ าคุกตลอดชีวิต 
 ง.  ประหารชีวิต 

   

8.  ผู้ที่ติดยาเสพติดโดยส่วนใหญ่ มักจะเคยเสพยาเสพติดชนิดใดมา
ก่อน 
 ก.  บุหรี่ 
 ข.  ผงขาว 
 ค.  กัญชา 
 ง.  มอร์ฟีน 

   

9.  ผลที่แสดงออกทางด้านร่างกาย เนื่องจากการติดยาเสพติด คือ 
 ก.  อ้วน 
 ข.  ทะมัดทะแมง 
 ค.  ทรุดโทรม 
 ง.  ผิวหนังเหยี่ยวย่น 
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ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
10. ผลที่แสดงออกทางด้านจิตใจ เนื่องจากการติดยาเสพติด คือ 

ก.  อารมณ์ไม่แน่นอน 
 ข.  กระปรี้กระเปร่า 
 ค.  ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 ง.  อารมณ์ดีตลอด 

   

11. วิธีช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้แก่สมาชิกภายในครอบครัวที่ดี คือ 
 ก.  ห้ามออกจากบ้าน 
 ข.  ห้ามเสพต่อไปโดยเด็ดขาด 
 ค.  ยอมรับและให้ก าลังใจในการเลิก 
 ง.  ไม่ให้เงินใช้จ่ายก่อนได้รับอนุญาต 

   

12. ผู้ติดสารเสพติดที่ลงแดง จะมีอาการอย่างไร 
 ก.  ช็อกและหมดสติ 
 ข.  อาเจียนเป็นเลือด 
 ค.  ถ่ายอุจจาระเป็นมูก 
 ง.  ถ่ายและอาเจียนเป็นเลือด 

   

13. บุคคลในข้อใดน่าจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดน้อยที่สุด 
 ก.  ทรงชัยมีเข็มฉีดยาติดตัว 
 ข.  พิษณุเอาไม้ขีดไฟไปโรงเรียน 
 ค.  ธานีพกยาหลายชนิดโดยไม่มีฉลากยา 
 ง.  วิรุณมีกระดาษตะกั่วและหลอดดูดกาแฟในกระเป๋า 

   

14. บุคคลต่อไปนี้คนไหนมีโอกาสติดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด 
 ก.  โต้งก าลังกลุ้มใจ 
 ข.  ต้องหนีออกจากบ้าน 
 ค.  ต่อยมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่น 
 ง.  ต้อถูกพ่อแม่ดุด่าประจ า 
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ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
15. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
 ก.  ต้องการปริมาณลดลง 
 ข.  ถ้าขาดแล้วเกิดอาการลงแดง 
 ค.  ถ้าขาดแล้วท าให้สงบสติอารมณ์ 
    ง.  เพ่ิมความกล้าหาญและตัดสินใจได้ถูกต้อง 

   

16. การเจ็บป่วยทางร่างกายข้อใดอาจส่งผลให้ติดสารเสพติดได้ 
 ก.  ปวดหลังปวดเอว 
 ข.  ความดันเลือดสูง 
 ค.  ปวดศีรษะเป็นประจ า 
 ง.  นอนไม่หลับเป็นประจ า 

   

17. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันตนเองจากสารเสพติด 
 ก.  ดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ 
 ข.  ไม่ทดลองเสพสารเสพติดทุกชนิด 
 ค.  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

   

18. ข้อใดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ส าคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้ลูกติด
สารเสพติด 
 ก.  ขยันท างานหาเงินเลี้ยงดูลูก 
 ข.  จัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้น่าอยู่ 
 ค.  ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก 
 ง.  ให้ความรู้แก่ลูกในเรื่องของโทษและอันตรายจากการติดสารเสพ
ติด 

   

19. เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงติดสารเสพติด 
 ก.  อยากลอง 
 ข.  ถูกชักชวน 
 ค.  การใช้ยาในทางที่ผิด 
 ง.  ความเจ็บป่วยทางกาย 
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ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
20. ถ้าเพ่ือนของนักเรียนติดสารเสพติดนักเรียนจะแนะน าให้ไปรักษาที่
ไหนจึงจะดีที่สุด 
 ก.  ส านักสงฆ์ถ้ ากระบอก 
 ข.  สถานพยาบาลใกล้บ้าน 
 ค.  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
 ง.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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แบบประเมินแบบประเมนิความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์  
เร่ือง มหันตภัยจากสารเสพติด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านโดยการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนการสอนได้ 
 0  หมายถึง วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ในบางกิจกรรม 
 -1  หมายถึง วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่ได้ 

รายการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 
21. เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย    
22. ภาพประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา    
23. สีที่ใช้มีความเหมาะสม สวยงาม    
24. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม    
25. ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม    
26. การน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนติดตาม    
27. กิจกรรมระหว่างเรียนมีคามหลากหลาย น่าสนใจ    
28. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับมหันตภัยจากสารเสพติด    
29. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
30. บทเรียนท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุข 
   

รวม    
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน 
        (…………………………………………) 
วัน .......... เดือน ........................... ปี .............



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
- ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับตัวชี้วัด 
- ผลการวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ 
- ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับตัวชี้วัด 
 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 
2 1 0 1 2 0.67 
3 0 1 1 2 0.67 
4 1 1 1 3 1.00 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 
8 1 1 1 3 1.00 
9 1 1 1 3 1.00 
10 0 1 1 2 0.67 
11 1 1 1 3 1.00 
12 1 1 1 3 1.00 
13 1 1 1 3 1.00 
14 1 1 1 3 1.00 
15 1 1 1 3 1.00 
16 1 1 1 3 1.00 
17 1 1 1 3 1.00 
18 0 1 1 2 0.67 
19 1 1 1 3 1.00 
20 1 0 1 2 0.67 
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ผลการวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

พฤติกรรม
ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 
4 0 1 1 2 0.67 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 
8 1 1 1 3 1.00 
9 1 1 1 3 1.00 

10 1 1 1 3 1.00 
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ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนก่อน คะแนนหลัง D D2 
1 7 19 12 144 
2 8 18 10 100 
3 9 17 8 64 
4 7 18 11 121 
5 7 19 12 144 
6 9 18 9 81 
7 10 17 7 49 
8 8 17 9 81 
9 9 17 8 64 
10 8 18 10 100 
11 9 16 7 49 
12 8 17 9 81 
13 6 18 12 144 
14 7 16 9 81 
15 7 16 9 81 
16 8 17 9 81 
17 9 18 9 81 
18 8 18 10 100 
19 9 19 10 100 
20 10 18 8 64 
21 8 19 11 121 
22 8 19 11 121 
23 9 16 7 49 
24 9 17 8 64 
25 10 18 8 64 
26 9 15 6 36 
27 8 16 8 64 
28 8 17 9 81 
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ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนก่อน คะแนนหลัง D D2 
29 7 19 12 144 
30 9 18 9 81 
31 10 16 6 36 
32 8 17 9 81 
33 9 17 8 64 
34 8 18 10 100 
35 9 16 7 49 
36 7 19 12 144 
37 9 18 9 81 
38 10 16 6 36 
39 8 17 9 81 
40 9 17 8 64 
41 8 18 10 100 
42 9 17 8 64 
43 9 17 8 64 
44 8 18 10 100 
45 9 16 7 49 
46 9 17 8 64 
47 8 18 10 100 
48 9 16 7 49 
49 7 19 12 144 
50 9 18 9 81 
51 9 17 8 64 
52 8 18 10 100 
53 9 16 7 49 
54 9 17 8 64 
55 8 18 10 100 
56 9 16 7 49 
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ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนก่อน คะแนนหลัง D D2 
57 7 19 12 144 
58 9 18 9 81 
59 8 18 10 100 
60 9 16 7 49 
61 7 17 10 100 
62 9 18 9 81 
63 8 16 8 64 
64 9 19 10 100 
65 7 18 11 121 
66 7 17 10 100 
67 9 18 9 81 
68 10 16 6 36 
69 8 17 9 81 
70 9 18 9 81 
71 8 16 8 64 
72 9 19 10 100 
73 8 18 10 100 
74 6 17 11 121 
75 7 18 11 121 
76 7 16 9 81 
77 8 19 11 121 
78 9 18 9 81 
79 8 17 9 81 
80 9 18 9 81 
81 10 16 6 36 
82 8 17 9 81 
83 8 18 10 100 
84 9 16 7 49 
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ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนก่อน คะแนนหลัง D D2 
85 9 19 10 100 
86 10 18 8 64 
87 9 19 10 100 
88 8 18 10 100 
89 8 17 9 81 
90 8 18 10 100 
91 9 16 7 49 
92 12 17 5 25 
93 11 19 8 64 
94 9 18 9 81 
95 8 17 9 81 
96 8 18 10 100 
97 9 16 7 49 
98 8 17 9 81 
99 9 18 9 81 
100 10 17 7 49 
101 11 18 7 49 
102 11 16 5 25 
103 9 19 10 100 
104 8 18 10 100 
105 7 17 10 100 
106 7 18 11 121 
107 7 16 9 81 
108 8 18 10 100 
109 8 17 9 81 
110 9 18 9 81 
111 10 17 7 49 
112 11 18 7 49 
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ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนก่อน คะแนนหลัง D D2 
113 11 16 5 25 
114 9 19 10 100 
115 8 18 10 100 
116 8 18 10 100 
117 9 17 8 64 
118 8 18 10 100 
119 9 16 7 49 
120 7 19 12 144 
121 9 18 9 81 
122 9 17 8 64 
123 8 18 10 100 
124 6 16 10 100 
125 7 17 10 100 

ผลรวม 1061 2179 570.00 5230.00 
ค่าเฉลี่ย 8.58 17.48   

S.D. 1.24 0.98   
 



 

ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  :  นางอริสา  สินธุ 

ประวัติการศึกษา 

1. ระดับปริญญาตรี : วท.บ. สุขศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
2. ระดับปริญญาโท : วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 

 ต าแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  

ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

ผลงานวิจัย 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อและภาวะสุขภาพของวัยรุ่น โดย
บทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยศูนย์การเรียนรู้ 
เรื่อง การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  


