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เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน

Development of e-learning Program in Combination with Tools Activities
in the Education Applications Group on the Iopic of Excel Program for
the First year Students of Private Educational Institutions
ไพโรจน์ ภู่ทอง* และ ณิ ชดนีย ์ ธัญพรหิ รัณย์
Pairoj Putong* and Nitdanee Tanyapornhirun
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ จังหวัดนนทบุรี 11120
Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi 11120
*

To whom correspondence should be addressed. e-mail: paroj.putong@gmail.com

Received: 25 February 2021, Revised: 17 April 2021, Accepted: 29 April 2021

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน e-learning ที่สร้างขึ้นร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม
Education Applications 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังการใช้บทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม
Education Applications และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรี ยน e-learning ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 31 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างอินเทอร์ควอไทล์ (Interquartile) และการทดสอบค่าที (Paired samples t - test)
ผลการวิ จ ัย พบว่า การพัฒ นาคุ ณ ภาพบทเรี ย น e-learning ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ( = 4.5) อยู่ที่ ร ะดับ ดี ม าก
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน e-learning ที่สร้างขึ้น ได้ผลประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 โดยตั้งค่าเป้ าหมาย E1=80 และ E2=80 ได้ค่าเท่ากับ 81.5/82.5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนแตกต่างจากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่าคะแนนหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอยูท่ ี่ 6.467 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ ี่ 2.417 และความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มี
ต่อกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel อยูใ่ นระดับดี ( = 4.24)
คาสาคัญ : แอปพลิเคชันทางการศึกษา อีเลิร์นนิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประสิ ทธิภาพ

Abstract
The objectives of this research were to; 1) develop and obtain the effectiveness of e-learning lessons created with Education
Applications tools. 2) to compare learning achievement on before-after using e-learning lessons with Education Applications tools of
students' learning group, and 3) student satisfaction with e-learning lessons. The sample group was comprised of31 first-year students. Data
were analyzed by using descriptive statistics, median, interquartile and paired samples t-test.
The research finding showed that the quality of e-learning lesson development was very good level ( = 4.5). The efficiency of
the e-learning lesson was achieved by the efficiency of E1 / E2 with the goal of E1 = 80 and E2 = 80, which was 81.5 / 82.5. The learning
achievement after studied was difference from before at the .05 level. Learning achievement scores were analyzed from the full score of 40
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and found higher than the pre-class scores of 6.467, SD = 2.417. Student opinion in the Education Applications section of the excel program
was at a good level ( = 4.24).
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บทนา
ปัจจุบนั ในยุคการศึกษา 4.0 เป็ นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาต่างๆในยุค 4.0 ทัว่ ประเทศจึงได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรวิชาพื้นฐานจากเดิมให้เป็ นกลุ่มวิชาศึกษา
ทัว่ ไปซึ่ งเน้นการเรี ยนการสอนแบบบู รณาการ มี การจัดผูส้ อนเป็ นกลุ่มและจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิ ดใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อเสริ มสร้างบัณฑิตให้มีความรู ้ที่ดีสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ โดยสถาบัน
การศึกษาเอกชนเป็ นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชาการศึกษาทัว่ ไป
จากประสบการณ์การสอน ผูว้ จิ ยั พบว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นคือการจัดการเรี ยนการสอนที่ขาดอัตรากาลังผูส้ อนในบางกลุ่มวิชา
เพราะเมื่อเทียบสัดส่ วนระหว่างผูส้ อนในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกับนักศึกษาทุกคนที่ตอ้ งเรี ยนแล้วเป็ นอัตราส่ วนที่ไม่เหมาะสมทาให้
อาจารย์ภายในสถาบันฯ ต้องรับภาระงาน การสอนเฉลี่ย 16-24 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ ทาให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้
ยังเกิดความไม่พร้อมของการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาต่างๆ ทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ประกอบกับ
รายวิ ช า SC60103 การใช้โ ปรแกรมประยุ ก ต์ใ นองค์ก รสมัย ใหม่ น้ ี ยัง จ าเป็ นต้อ งขอความร่ ว มมื อ จากอาจารย์อี ก หลาย ๆ
ท่านเกี่ยวกับรู ปแบบโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนเนื่ องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอน และแบบฝึ กหัดมีหลากหลาย ทาให้ประสบ
ปั ญหาด้านการสอนเป็ นอย่างมาก
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการเรี ยนการสอนเป็ นแบบ Work based education นักศึกษาต้องเรี ยนควบคู่กบั การทางาน
เวลาในการเรี ยนจึ งมี เวลาเรี ยนที่ ส้ ัน การพัฒนาบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel จึ งช่ วยทาให้นักศึ กษาสามารถเข้าถึง
บทเรี ยนและสามารถเข้ามาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ทุกเวลา และยังเป็ นการทบทวนการใช้งานในขณะที่ ออกไปปฏิบตั ิงานจริ งได้ดว้ ย
ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการทางาน ด้วยความสามารถที่มากขึ้น อาทิเช่น ช่วยในเรื่ องการสร้าง ตารางงาน และออกแบบง่าย ๆ
พร้อมใช้งานในลักษณะพิเศษด้านกราฟิ ก Chart ที่มีความโดดเด่นอีกด้วย
การใช้ e-learning เป็ นรู ปแบบในการสอนจึงถือเป็ นจุดที่น่าสนใจ ดังเช่น ราชการ สังขวดีได้ศึกษา [1] การพัฒนาบทเรี ยน
e-learning ร่ วมกับ กิ จ กรรมผ่ า นเฟชบุ๊ ก ในรายวิ ช าวิ ถี ชี วิ ตดิ จิ ท ัล เรื่ อ งจริ ย ธรรมทางวิ ถี ชี วิ ต ดิ จิ ท ัล บทเรี ย น e-learning ควรมี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ สามารถใช้งานผ่านเครื อข่าย และใช้ร่วมกับระบบบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ ิจยั จึงได้ปรับปรุ งบทเรี ยนจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทาให้บทเรี ยนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้ การใช้การเรี ยนการสอน e-learning ถือเป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิธีหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุบนั เนื่ องจาก
เป็ นระบบที่เอื้อต่อการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อน หรื อระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ทั้งแบบผูท้ ี่จะสื่ อสารกันอยูใ่ นช่วงระบบเวลา
เดี ยวกันหรื อแตกต่างกัน และผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ สัมพันธ์กบั ผูส้ อนได้หลายรู ปแบบ นอกจากนี้ ยงั รองรั บยุทธศาสตร์ การสอนได้
หลากหลายและมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นทั้งสื่ อที่ น าเสนอได้ท้ ังข้อความธรรมดาถึ งสื่ อประสม นอกจากนี้ ย งั ลดเวลาใน
การบริ หารจัดการ การเรี ยนการสอนและเปิ ดให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงกับแหล่งข้อมูลที่มีอย่างมากมายและเป็ นปั จจุบนั
การใช้ Google ไดรฟ์ คือบริ การจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ที่ผใู ้ ช้ Google Apps for Education ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผูเ้ รี ยน
สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 GB (เอกสารวิดีโอกราฟิ กภาพถ่ายเพลง ฯลฯ ) ในบัญชีของตน เมื่อใช้ Google ไดรฟ์ ผูเ้ รี ยนสามารถ
แก้ไขเอกสารที่จาเป็ นสาหรับโครงการระดับชั้นพร้อม ๆ กันและร่ วมมือกันในขณะที่ทาแบบออนไลน์ เครื่ องมือเหล่านี้ ช่วยให้ครู
สามารถสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายแก่ผเู ้ รี ยนได้ทางออนไลน์ รวมถึง Google ไดรฟ์ คือ Applications ที่อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
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เอกสารการประมวลผลคาสเปรดชี ตและเอกสารงานนาเสนอ ทั้งหมดนี้ จะถูกบันทึ กลงใน คคลาวด์ค โดยอัตโนมัติและพร้ อม
สาหรับผูเ้ รี ยนทุกแห่งที่มีการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต
Google Apps for Education
Google มี Applications มากมายซึ่ งจะพร้อมสาหรับผูเ้ รี ยนที่ใช้
Google เอกสารชีตสไลด์: ชุดโปรแกรมประยุกต์สาหรับการประมวลผลคาสเปรดชีตและงานนาเสนอ
Google ปฏิทิน: ปฏิทินที่สามารถใช้เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมที่มีโอกาสที่จะแบ่งปั นกับผูอ้ ื่น
Google GMail: อนุ ญ าตให้ผูเ้ รี ย นส่ งข้อ ความไปยังผูเ้ รี ย นและครู ค นอื่ น ๆ Applications นี้ ส ามารถจัดการได้เพื่ อ ให้
สามารถสื่ อสารภายในได้หรื อเปิ ดกว้างเพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นนอกเขตของเรา
Google Hangout: อนุญาตให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมเซสชันได้โดยการแบ่งปั นวิดีโอและเสี ยง
Google +: Applications แบบโต้ตอบที่ผคู ้ นแบ่งปั นภาพถ่ายความคิดหรื อข้อมูลอื่น ๆ เช่นเดียวกับ Facebook
Google Sites: ซอฟต์แวร์เว็บเพจที่อนุญาตให้ผใู ้ ช้สร้างไซต์เพื่อแสดงและแชร์ขอ้ มูล
การสร้ างเกมการเรี ยนรู ้ ที่สนุ กสนาน 'kahoots' เราสามารถเลือกคาถามแบบเลื อกได้หลายแบบ รู ปแบบและจานวน
คาถามทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั เรา เพิ่มวิดีโอ รู ปภาพและไดอะแกรมไปยังคาถามของเราเพื่อขยายการมีส่วนร่ วม Kahoots สามารถเล่นได้
ดีที่สุดในรู ปแบบกลุ่ม เช่นห้องเรี ยน ผูเ้ ล่นจะตอบคาถามบนอุปกรณ์ของตัวเองในขณะที่เกมจะปรากฏบนหน้าจอที่ใช้ร่วมกันเพื่อ
ร่ วมบทเรี ยน สร้ างช่ วงเวลาแห่ งการตอบคาถาม เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ ล่นเกิ ดความสนุ กด้วยกัน การเรี ยนรู ้ ทางสังคมช่ วยเพิ่ม การ
อภิปรายและผลกระทบด้านการสอนไม่วา่ ผูเ้ ล่นจะอยูใ่ นห้องเดียวกันหรื ออีกด้านหนึ่ งของโลก หลังจากผูเ้ ล่นได้สร้างและแบ่งปั น
ให้กบั ผูเ้ ล่นอื่น เกมจะเชิญชวนให้ผเู ้ ล่นสร้างและแบ่งปั น kahoots ของตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงความเชี่ยวชาญและวัตถุประสงค์ของ
เกมนั้น รวมทั้งมี ส่วนร่ วมในการอภิ ปรายแบบ peer-headed อี กด้วย การฝึ กฝนบ่ อยๆทาให้เก่ ง ด้วยคุ ณลักษณะที่ ท ้าทายและ
Applications บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา เราสามารถมอบหมายให้ kahoots เป็ นการบ้านได้ นักเรี ยนเล่น kahoots บนโทรศัพท์
ของพวกเขาเพื่อการแก้ไขและการสนับสนุนการฝึ กอบรมในชั้นเรี ยนของตนเองได้ตลอดเวลา
การพัฒนาเนื้ อหา สื่ อการเรี ยนการสอน และชุ ดคาสั่งในกลุ่มวิชาศึ กษาทัว่ ไปถื อเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคุณภาพของห้องเรี ยน ที่ตอ้ งรองรับการสอนเป็ นกลุ่ม โดยเฉพาะวิชาที่เป็ นวิชาบรรยายและปฏิบตั ิ
เช่น SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ นักศึกษาจะสามารถเรี ยนรู ้ และหยิบสารสนเทศมาปรับเป็ นความรู ้
ความเข้าใจให้เกิดประโยชน์ สร้างคนรุ่ นใหม่ให้เป็ น นักคิด นักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนักปฏิบตั ิที่ดี และเลือกรับข้อมูลที่สืบค้น
เพื่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นาบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ที่ สามารถนามาใช้สอนได้จริ งในลักษณะบทเรี ยน
e-learning เพื่อเป็ นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคมนาคม ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรั บผูท้ ี่ สนใจสร้ างบทเรี ยน
e-learning และทาความเข้าใจในส่ วนของการออกแบบ e-learning ให้ชดั เจนจึงสามารถใช้ e-learning ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ยังรวบรวมวิธีการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้เป็ นหมวดหมู่ช่วยให้ง่ายกับการศึกษา ค้นคว้า อีกทั้ง การวิจยั ครั้งนี้ ยังเป็ น
แนวทางใน การสร้างบทเรี ยนผ่านระบบ e-learning ในรายวิชาอื่นและในสาขาวิชาอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ อง
โปรแกรม Excel ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วย e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม
Education Applications ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel
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ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ จดั ทาบทเรี ยน e-learning เฉพาะหน่วยที่ผวู ้ ิจยั ได้รับผิดชอบสอน คือ โปรแกรม Excel นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 สถาบันการศึกษาเอกชน ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ซ่ ึ งมี
ขอบเขตประชากร จานวน 428 คน ใช้เวลาในการเรี ยน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
กลุ่มตัวอย่างที่1(วัดประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน)
เป็ นนักศึ กษาที่ ไม่ ได้ลงทะเบี ย นเรี ยนในรายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัย ใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปี ที่1 และ เป็ นนักศึกษาที่ยงั ไม่เคยเรี ยนเนื้ อหาวิชานี้ มาก่อน อายุอยูร่ ะหว่าง 18-19 ปี โดยมีขนาดกลุ่ม
ทดลองประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม มีจานวน 9 คน และกลุ่มที่ 3ประสิ ทธิ ภาพ
ภาคสนาม มีจานวน 20 คน ทาการทดสอบก่อนเรี ยน เรี ยนเนื้อหาทาแบบฝึ กหัด และทดสอบหลังเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่2 (วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กร
สมัยใหม่ ประจาปี การศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 30 คนผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling ) เป็ นการเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงต้องอาศัยความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในเรื่ องนั้นๆของผูท้ าวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ มีชื่อเรี ยกอีก
อย่างว่า Judgement sampling

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นขั้นเตรี ยมการ โดยผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั เพื่อสังเคราะห์ให้
ได้องค์ความรู ้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อสรุ ปให้เห็นภาพของ แนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
สถาบันการศึกษาเอกชน ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาวิเคราะห์ เนื้ อหาเป็ นเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
บทเรี ยน e-learning และสื บค้นจากอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน โดยศึกษาและวิเคราะห์เนื้ อหา วัตถุประสงค์ มาออกแบบบทเรี ยน นาบทเรี ยนที่
สร้างเสร็ จแล้ว ไปให้ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรี ยน โดยนาบทเรี ยนที่ได้รับการปรับปรุ ง
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพโดยตั้งค่าเป้ าหมาย E1/E2 โดยตั้งค่า
เป้ าหมาย E1 = 80 และ E2 = 80 ของบทเรี ยนผ่านระบบ e-learning โดยเป็ นนักศึ กษาที่ยงั ไม่เคยเรี ยนเนื้ อหาวิชานี้ มาก่อน โดยมี
ขนาดกลุ่มทดลอง 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มที่ 2 มีจานวน 9 คน และกลุ่มที่ 3 มีจานวน 20 คน ทาการทดสอบก่อนเรี ยน เรี ยนเนื้อหาทา
แบบฝึ กหัด และทดสอบหลังเรี ยน นาผลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพ ในการประเมินบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ได้มีข้ นั ตอนในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
1) นาแบบประเมิ นบทเรี ยนระบบ e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความเหมาะสมของเนื้ อหา
จานวน 3 ท่าน ขั้นตอนการเรี ยนการสอนโดยใช้ระบบ e-learning จานวน 3 ท่าน และ ด้านศิลปะ จานวน 3 ท่าน
2) นาค่าที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ แล้วนาไปแก้ไข ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบประเมินรู ปแบบกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม จานวน 9 ท่าน ของล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ [2]
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเครื่ องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบทดสอบก่อน
เรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน วิชา SC601103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2) นาผลจากการวิเคราะห์เนื้ อหาวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ มาสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ งโปรแกรม Excel ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 โดยสร้ า งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 5 ตัว เลื อ ก ที่ แ ต่ ล ะ
ข้อมีคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 1 ฉบับ จานวน 60 ข้อ
3) นาแบบทดสอบไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเนื้ อหาตรวจสอบพิจารณาความตรงของเนื้ อหา (Content validity) กับข้อสอบโดย
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความถูกต้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ IOC แล้วผูว้ ิจยั เลือกแบบทดสอบที่ มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไปตามหลักการจัดและประเมินผลของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ [3]
4) นาแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 สถาบันการศึกษาเอกชน ที่เคยเรี ยน
SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ จานวน 50 คน ตรวจให้คะแนน โดยให้ขอ้ ที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ข้อที่
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
5) นาผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ (r)
ทาการคัดเลือกข้อสอบ ซึ่ งได้ค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอานาจจาแนก .20 ขึ้นไป
6) คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผา่ นการหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของข้อสอบแล้วที่
มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์แ ละตรงตามเนื้ อ หาและวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้จ านวน 40 ข้อ เพื่ อ น ามาเป็ นแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและ
แบบทดสอบหลังเรี ยนโดยมีการสลับข้อคาถามและสลับตัวเลือกในข้อเดียวกันไว้ในแต่ละชุด
7) คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้แนวทางของ พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ [4] สู ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
(Kuder-Richardson)
8) นาข้อสอบที่ผา่ นขั้นตอนทั้งหมดไปใช้ในการทดลองจริ ง
ขั้นตอนที่ 6 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการนาบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือใน
กลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel ที่ได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรี ยนกับผูเ้ รี ยนจานวน 30 คน
เพื่อหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คือ ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน จากการทาวิเคราะห์ความยากง่ายและอานาจจาแนก
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนั้นมีระดับความยากง่ายอยูใ่ นเกณฑ์ .20 - .80 และค่า
จาแนกของข้อสอบ .20 ขึ้นไปจานวน 40 ข้อ และแบบทดสอบมีค่าความชื่อมัน่ ตาม KR20ใน ในระดับ 0.85

ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1การประเมินคุณภาพบทเรียน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
ผูว้ ิจยั ได้สร้างบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชนโดยนาเนื้ อหา
บทเรี ย นที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เข้า ไว้ใ นระบบ e-learning ของสถาบัน ฯ แล้ว น าไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการออกแบบบทเรี ย น e-learning
ด้านเนื้อหา และด้านศิลปะ ด้านละ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทเรี ยน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยน e-learning ตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้าน
การประเมินคุณภาพบทเรี ยนผ่านเว็บ
ค่าเฉลี่ยของการประเมินเว็บเพจ
1
2
3

ด้านการออกแบบบทเรี ยน
ด้านเนื้อหา
ด้านศิลปะ
เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

4.5
4.4
4.5
4.5

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 แสดงว่าบทเรี ยน e-learning ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก โดยเฉลี่ยที่ 4.5
ขั้ น ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย น e-learning ร่ วมกั บ กิ จ กรรมเครื่ อ งมื อ ในกลุ่ ม Education Applications
เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
จากการที่ผูว้ ิจยั ได้สร้างบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม
Excel สาหรั บ นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึ กษาเอกชน เพื่อใช้สาหรั บในการทาการทดลองครั้ งนี้ และได้นาไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
1. ขั้นการทดลองตัวต่ อตัว จากการทดลองตัวต่อ ตัว ผูท้ าการวิจัย ได้นานักศึ กษาที่ ไม่ เคยผ่านการเรี ยนการสอนใน
เรื่ องโปรแกรม Excel มาก่อน และไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มตัวอย่าง มาทาการทดลองในแต่ละครั้ง ได้ผลทดลองตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพจากการทดลองบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel โดยใช้นกั ศึกษา จานวน 3 คน
การทดลองหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยน e-learning
N
E1
E2
E1 / E2
3
75.3
77.8
75.3/77.8
จากตารางที่ 2 ทาให้พบว่ามีสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งดังนี้
1. เนื้อหาบทเรี ยนมีขอ้ มูลซ้ ากันเกินไป ทาให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลามากในการอ่าน
2. การเข้าถึงบทเรี ยนทาได้ลาบาก มีหลายขั้นตอน
2. ขั้นการทดลองกลุ่มย่ อย การวิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน e-learning เพื่อให้ได้ผลประสิ ทธิ ภาพ E1/E2
โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใช้นกั ศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิภาพจากการทดลองบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel โดยใช้นกั ศึกษา จานวน 9 คน
การทดลองหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยน e-learning
N
E1
E2
E1 / E2
9
78.8
79.3
78.8/79.3
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าการทดลองของกลุ่มย่อย ที่ใช้นกั ศึกษาจานวน 9 คน ยังต่ากว่าเกณฑ์ E1/E2 จึงควรปรับปรุ ง
บทเรี ยนให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ขั้นตอนวิธีการทาไม่ควรสลับซ้ าซ้อนกันมากเกินไป
3. ขั้นทดลองภาคสนาม การวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน e-learning เพื่อให้ได้ผลประสิ ทธิ ภาพ E1/E2โดยตั้งค่า
เป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใช้นกั ศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิ ทธิภาพจากการทดลองบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel โดยใช้นกั ศึกษา จานวน 20 คน
การทดลองหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยน e-learning
N
E1
E2
E1 / E2
20
81.5
82.3
81.5/82.5
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จากตารางที่ 4 จะเห็ น ได้ว่า การทดลองของกลุ่ ม ภาคสนาม ที่ ใ ช้นัก ศึ ก ษาจ านวน 20 คน ได้ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน E1/E2 ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน และความคิดเห็นของผู้เรียน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการนาบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม
Excel ที่ได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรี ยนกับผูเ้ รี ยนจานวน 30 คน เพื่อหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน คือ ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
จากการวิเคราะห์ความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนนั้นมีระดับความยากง่ายอยูใ่ นเกณฑ์ .20 - .80 และค่าจาแนกของข้อสอบ .20 ขึ้นไปจานวน 40 ข้อ และแบบทดสอบมีค่าความ
เชื่อมัน่ ตาม KR20 ในระดับ 0.85 โดยได้ผลทดลองดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน บทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

x̅

S.D.

t

Sig

ก่อนเรียน

30

40

25.5667

3.0364

14.652

0.0000

หลังเรียน

30

40

32.0333

2.3994

ตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาบทเรียน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel ก่อนเรียน และหลังเรียน
Paired Differences
Mean

Std. Deviation

95% Confidence Interval
of the Difference
Std. Error Mean
Lower
Upper

t

df

Sig.

Post_test
6.466
2.417
.441
5.564
7.369
14.652
29
.000
Pre_test
จากตารางที่ 5-6 การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการคานวนค่า Paired Samples t – test
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมีค่าคะแนน
ก่ อ นเรี ย น x̅ = 25.5667 คะแนนหลัง เรี ย น x̅ = 32.0333 และมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสติ ถิ อ ยู่ที่ ร ะดับ 0.05
โดยมีคะแนนหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอยูท่ ี่ 6.466 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ ี่ 2.417 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน
ขั้นตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่ อบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม
Excel ต่ อการเรียนการสอน
จากการทดลองในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึ กษา ที่ มีต่อการเรี ยนการสอน
ของบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรมExcel
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ตารางที่ 7 แปลผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications
เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่1 สถาบันการศึกษาเอกชน
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน
กิจกรรมมีความน่าสนใจ
ภาพประกอบมีความคมชัด
คาถามเข้าใจง่าย
ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
ผูเ้ รี ยนมีปฎิสัมพันธ์กบั กิจกรรม
ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สามารถทบทวนกิจกรรมได้ตามต้องการ
สามารถทากิจกรรมได้โดยไม่จากัดสถานที่
ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้และความสนุกสนาน
Education Applications สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย
ช่วยในเรื่ องความจามากยิง่ ขึ้น
เกมส์ใน Education Applications มีความน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย

X

S.D

แปลผล

4.36
4.50
4.03
4.13
4.22
4.36
4.39
3.98
4.23
4.22
4.00
4.22

0.66
0.66
0.69
0.64
0,61
0.62
0.77
0.71
0.55
0.64
0.66
0.64

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

0.66

พึงพอใจมาก

4.22

จากตารางที่ 7 แสดงให้รู้ว่า ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ที่ร่วมกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications
เรื่ อง โปรแกรม Excel โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และมีคะแนนสู งสุ ดในด้าน ภาพประกอบมีความคมชัด 4.50 ปกติได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
อภิปรายผล
ในการพัฒ นาบทเรี ย น e-learning ร่ ว มกับ กิ จ กรรมเครื่ อ งมื อ ในกลุ่ ม Education Applications เรื่ อ งโปรแกรม Excel
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับบทเรี ยน e-learning ทั้งในด้านรู ปแบบ ความหมาย คุณลักษณะ เพื่อที่จะนาบทเรี ยน
e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications ไปปรับใช้กนั ทุกรายวิชาในสานักศึกษาทัว่ ไป จึงช่วยทาให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรี ยนและสามารถเข้ามาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ทุกเวลา นอกจากนี้ ยงั ลดเวลาในการบริ หารจัดการ การเรี ยน
การสอนและเปิ ดให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงกับแหล่งข้อมูลที่มีอย่างมากมายและเป็ นปั จจุบนั ดังรู ปแบบของบทเรี ยน e- learning
ของ ภาสกร เรื องรอง และคณะ [5] กล่าวว่า ลักษณะการเรี ยนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านสื่ อ
อุปกรณ์แบบพกพามากขึ้นโดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ ทุกเวลาทั้งการเรี ยนแบบออนไลน์ โดยเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต และ
แบบออฟไลน์จากบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่บรรจุ อยูใ่ นแท็บเล็ตซึ่ งเป็ นอุปกรณ์พกพาสามารถช่วยพัฒนาความรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ดีระดับ
หนึ่ งแต่ทุกฝ่ ายต้องตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย ทุกปั ญหาและอุปสรรคจะต้องได้รับการแก้ไขในทุกมิติ
เพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาร่ ว มกับ แท็ บ เล็ ต อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ต ามหลัก สู ต รของ
สถาบันการศึกษา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความสอดคล้องกัน และอยูใ่ นระดับมากขึ้นไปนามาสรุ ป
แนวการผลิตบทเรี ยน ออกเป็ น 4 ขั้นตอนดังนี้
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การประเมินคุณภาพบทเรียน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
การประเมินคุณภาพบทเรี ยนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 9 ท่านได้ผลจากการประเมินคุณภาพบทเรี ยนอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.5 มี การแบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบบทเรี ยนค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.5 ด้านเนื้ อหาค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.4 และด้านศิลปะ
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.5 ซึ่ งหมายความว่าบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในระบบการเรี ยนการสอน
ได้ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน e-learning และนาผลจากการประเมินคุณภาพบทเรี ยนจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้
ในการสร้างและพัฒนาบทเรี ยน รวมทั้งมีการเพิ่มเติมกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุก
กับการเรี ยนการสอนทาให้ไม่รู้สึกเบื่อและยังช่วยในเรื่ องของความจาอีกด้วย อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั จินตวีร์ คล้าย
สังข์ และประกอบ กรณี กิจ [6] การพัฒนารู ปแบบ e-learning แบบผสมผสานโดยใช้บนั ทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้แบบมีปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ที่ส่งเสริ มความใฝ่ รู ้ และความคงทนในการจาของนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาผล และนาเสนอรู ปแบบอี เลิร์นนิ งแบบผสมผสานโดยใช้บนั ทึ กสะท้อนการเรี ยนรู ้ แบบมี ปฏิ สัมพันธ์
ออนไลน์ที่ส่งเสริ มความใฝ่ รู ้และความคงทนในการจาของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับ
Serevina [7] การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในวิชากลศาสตร์ โดยใช้ e-learning
วิธีการวิจยั ที่ใช้คือการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ Miles and Huberman การวิจยั ในครั้งนี้ มีนกั เรี ยน 31 คน ในโปรแกรมการศึกษาฟิ สิ กส์
ของมหาวิท ยาลัย แห่ งรั ฐจาการ์ ตา เครื่ อ งมื อ วิจัย ใช้คาถามแบบปรนัย และแบบสอบถามผูเ้ รี ย นด้วยตนเอง ผลการวิจัย พบว่า
ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิกส์เรื่ องวิชากลศาสตร์ ได้รับ N-gain เท่ากับ 0.818 ดังนั้นมันจึงอยูใ่ นประเภทที่สูงมากและมี
คะแนนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของแบบสอบถามการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองถูกแสดงตามลักษณะของ
ความคิ ดริ เริ่ มที่ มีคะแนน 85% ด้านความพยายามของตัวเองที่ มีค ะแนน 88% และด้านความรั บผิดชอบที่ มีค ะแนน 97% ผล
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนในวิชากลศาสตร์ โดยใช้ e-learning ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึ งได้พฒั นาและปรั บปรุ งบทเรี ยนจากเอกสารที่เกี่ ยวข้องและคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทาให้บทเรี ยนที่ สร้ างขึ้นมี คุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพบทเรียน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel
สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ในขั้นการทดลองทั้ง 3 ขั้นตอน คือแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง
ได้ผลการทดลอง 75.3/77.8 แบบกลุ่มย่อยได้ผลการทดลอง 78.8/79.3 และแบบภาคสนามได้ผลการทดลอง 81.5/82.5 พบว่าการ
สร้างบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel ผูว้ ิจยั มีการพัฒนาบทเรี ยนและปรับปรุ งตามขั้นตอน จึงทาให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
ค่าเป้ าหมาย ที่ กาหนดไว้คือ E1/E2 กาหนดเป้ าหมาย E1 = 80 / E2 = 80 โดยบทเรี ยนที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพ 81.5/82.5 ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ สรรเสริ ญ เลาหสถิตย์ [8] จากการประเมินผลด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังการใช้แอปพลิเคชัน การเรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยการ์ ตูนเคลื่อนไหว และการประเมินค่าความรู ้ คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุ ปได้วา่ แอป
พลิเคชัน การเรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ์ ตูนเคลื่อนไหว ที่พฒั นาขึ้น
นี้ สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของผูเ้ รี ยนได้ดี โดยเฉพาะ
ผูเ้ รี ยนที่ เป็ นนักเรี ยน ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ อยู่ในระดับอุดมศึ กษาหรื อมากกว่านั้น ควรมี การปรั บปรุ งรู ปลักษณ์ ของตัวการ์ ตูนเพื่อ ให้
สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนในกลุ่มนี้
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การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน และความคิดเห็นของผู้เรียน
การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บหาค่ าความแตกต่ า งของผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น พบว่าคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น หลัง เรี ย นแตกต่ า งกับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
ได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนเฉลี่ย 6.467 คะแนน และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 2.417 คะแนน
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็ นว่าบทเรี ยน e-learning ที่ สร้ างและพัฒนาขึ้ นมาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมที่จะเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน คะแนนจากการทดลองผูว้ ิจยั จะเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมคะแนนทั้งหมดทั้งจาก
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อนาไปศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และผลจากการวิจยั ใน
ครั้ งนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เสกสรร สายสี สด [9] ได้ทาการศึกษาการพัฒนารู ปแบบระบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
อินเทอร์ เน็ตสาหรับสถาบันราชภัฏ สาหรับผลการวิจยั พบว่า การหาประสิ ทธิ ภาพเว็บเพจบทเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ต รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่ พฒ
ั นาขึ้ นมามี ประสิ ทธิ ภาพมี ค่าเท่ากับ 84.44/82 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดไว้ ผลการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าการเรี ยนหลังเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ น้ ามนต์ เรื องฤทธิ์ [10] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนผ่านเว็บวิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพเรื่ อง กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนแตกต่างกับก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบทเรี ยนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 81.8/80
ความพึงพอใจต่ อบทเรียน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel ต่ อการ
เรียนการสอน
จากการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel โดยเมื่อ
เรี ยนเสร็ จแต่ละหัวข้อ จะมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคาถามจาก Kahoot พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ซึ่ งได้ค่า
รวมเฉลี่ย 4.22 เป็ นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่ วนหัวข้อที่ได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาพประกอบมี ความ
คมชัด 4.50 และหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ สามารถทากิจกรรมได้โดยไม่จากัดสถานที่ 3.98 ซึ่ งความพึงพอใจโดยรวมในการ
เรี ยนการสอนแบบ e-learning สามารถให้นกั ศึกษาเข้าไปศึกษาเนื้ อหาล่วงหน้าได้และสามารถเรี ยนได้โดยไม่จากัดเวลา สถานที่
ทาให้นกั ศึกษาไม่เครี ยด ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองสู งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าไปทบทวนบทเรี ยนได้ตามต้องการ และ
สามารถติ ดต่อกับผูส้ อนได้สะดวกขึ้ นและยังช่ วยให้นักศึ กษาเพิ่มความจามากยิ่งขึ้ นในระหว่างที่ ทากิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม
Education Applications ซึ่ งสอดคล้องกับ จตุรงค์ ตรี รัตน์ [11] บทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ ง มี การนาเสนอที่ น่าสนใจ ซึ่ งประกอบด้วย
ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว มี การออกแบบกิ จกรรม ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถโต้ตอบหรื อสื่ อสารกับบทเรี ยน เพื่อศึกษาเนื้ อหา
รวมทั้งมีแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผเู ้ รี ยนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ทนั ที มีการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับ
ผูเ้ รี ยนในลักษณะการใช้กระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และส่ วนผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนมีการติดต่อสื่ อสารในลักษณะการใช้
กระดานแสดงความคิ ด เห็ น (Web-Board) และการใช้ห้ อ งสนทนา (Chat-Room) โดยผ่ า นระบบการสื่ อ สารบนเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตและยังสอดคล้องกับ Chen , Harold [12] การศึกษาครั้งนี้ ใช้ทฤษฎี ความคาดหวังในการทดลองเพื่ออธิ บายแรงจูงใจ
ของนักศึกษาในการใช้ e-learning ข้อมูลที่รวบรวมจากนักศึกษาทั้งหมด 173 คนที่มีการเปิ ดใช้หอ้ งเรี ยนร่ วมกับ e-learning แนะนา
ว่าทฤษฎีความคาดหวังนั้นเหมาะสมสาหรับการประเมินและทาความเข้าใจแรงจูงใจของนักเรี ยนในการนา e-learning มาใช้ โดย
เฉลี่ยแล้วนักศึกษาถือว่าการได้รับข้อมูลเป็ นผลลัพธ์ที่น่าสนใจที่สุดของเทคโนโลยี e-learning นอกจากนี้ หลักฐานเชิ งประจักษ์
แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยี e-learning มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จมากกว่า 1) เมื่อนักเรี ยนรับรู ้เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของพวกเขาและ 2) เมื่อนักเรี ยนรับรู ้วา่ ความพยายามที่สมเหตุสมผลจะทาให้เกิดการยอมรับที่เหมาะสม
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