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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning ท่ีสร้างข้ึนร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 

Education Applications 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียน e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 
Education Applications และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียน e-learning  ของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 31 คน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหวา่งอินเทอร์ควอไทล ์(Interquartile) และการทดสอบค่าที (Paired samples t - test) 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพบทเรียน e-learning ระดับความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (  = 4.5) อยู่ท่ีระดับ ดีมาก 
ประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning ท่ีสร้างข้ึน ไดผ้ลประสิทธิภาพ E1/E2 โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1=80 และ E2=80 ไดค่้าเท่ากบั 81.5/82.5 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
คะแนนเตม็ 40 คะแนน พบวา่คะแนนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยูท่ี่ 6.467 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ี่ 2.417  และความคิดเห็นของนกัศึกษา ท่ีมี
ต่อกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel อยูใ่นระดบัดี (  = 4.24) 
 

ค าส าคญั : แอปพลิเคชนัทางการศึกษา   อีเลิร์นนิง   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ประสิทธิภาพ 
 

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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บทน า   
ปัจจุบนัในยคุการศึกษา 4.0 เป็นยคุเทคโนโลย ีCreative และ Innovation เนน้การสร้างใหค้นไทยสามารถคิดเองได ้ดงันั้น

สถาบนัการศึกษาต่างๆในยคุ 4.0 ทัว่ประเทศจึงไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตรวิชาพ้ืนฐานจากเดิมให้เป็นกลุ่มวิชาศึกษา
ทัว่ไปซ่ึงเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการจดัผูส้อนเป็นกลุ่มและจัดผูเ้รียนเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ความคิดใน
การศึกษาคน้ควา้เพื่อเสริมสร้างบณัฑิตให้มีความรู้ท่ีดีสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้โดยสถาบนั 
การศึกษาเอกชนเป็นสถาบนัการศึกษาหน่ึงท่ีมีการเรียนการสอนในกลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไป 
 จากประสบการณ์การสอน ผูว้จิยัพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการจดัการเรียนการสอนท่ีขาดอตัราก าลงัผูส้อนในบางกลุ่มวิชา 
เพราะเม่ือเทียบสัดส่วนระหวา่งผูส้อนในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปกบันกัศึกษาทุกคนท่ีตอ้งเรียนแลว้เป็นอตัราส่วนท่ีไม่เหมาะสมท าให้
อาจารยภ์ายในสถาบนัฯ ตอ้งรับภาระงาน การสอนเฉล่ีย 16-24 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ ท าใหไ้ม่มีเวลาในการพฒันาวชิาการ นอกจากน้ี
ยงัเกิดความไม่พร้อมของการจดักิจกรรมพฒันาการศึกษาต่างๆ ท าให้นกัศึกษาไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ประกอบกบั
รายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่น้ี ยงัจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์อีกหลาย ๆ  
ท่านเก่ียวกบัรูปแบบโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนเน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอน และแบบฝึกหัดมีหลากหลาย ท าให้ประสบ
ปัญหาดา้นการสอนเป็นอยา่งมาก 
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นแบบ Work based education นกัศึกษาตอ้งเรียนควบคู่กบัการท างาน 
เวลาในการเรียนจึงมีเวลาเรียนท่ีสั้ น การพฒันาบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel จึงช่วยท าให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึง
บทเรียนและสามารถเขา้มาเรียนรู้เพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา และยงัเป็นการทบทวนการใชง้านในขณะท่ีออกไปปฏิบติังานจริงไดด้ว้ย           
ท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ดว้ยความสามารถท่ีมากข้ึน อาทิเช่น ช่วยในเร่ืองการสร้าง ตารางงาน และออกแบบง่าย ๆ
พร้อมใชง้านในลกัษณะพิเศษดา้นกราฟิก Chart ท่ีมีความโดดเด่นอีกดว้ย 

การใช ้e-learning เป็นรูปแบบในการสอนจึงถือเป็นจุดท่ีน่าสนใจ ดงัเช่น ราชการ สังขวดีไดศึ้กษา [1] การพฒันาบทเรียน 
e-learning ร่วมกับกิจกรรมผ่านเฟชบุ๊กในรายวิชาวิถีชีวิตดิจิทัล เร่ืองจริยธรรมทางวิถีชีวิตดิจิทัล บทเรียน e-learning ควรมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ สามารถใชง้านผา่นเครือข่าย และใชร่้วมกบัระบบบริหารจดัการการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูว้ิจยัจึงไดป้รับปรุงบทเรียนจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหบ้ทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้การใชก้ารเรียนการสอน e-learning ถือเป็นการพฒันาการเรียนการสอนวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัเน่ืองจาก
เป็นระบบท่ีเอ้ือต่อการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียน และผูส้อน หรือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ทั้งแบบผูท่ี้จะส่ือสารกนัอยูใ่นช่วงระบบเวลา
เดียวกนัหรือแตกต่างกนั และผูเ้รียนสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดห้ลายรูปแบบ นอกจากน้ียงัรองรับยุทธศาสตร์การสอนได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นทั้ งส่ือท่ีน าเสนอได้ทั้ งข้อความธรรมดาถึงส่ือประสม นอกจากน้ียงัลดเวลาใน 
การบริหารจดัการ การเรียนการสอนและเปิดใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยา่งมากมายและเป็นปัจจุบนั 

การใช ้Google ไดรฟ์คือบริการจดัเกบ็ขอ้มูลระบบคลาวดท่ี์ผูใ้ช ้Google Apps for Education ใหฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้าย ผูเ้รียน
สามารถเก็บขอ้มูลไดถึ้ง 30 GB (เอกสารวิดีโอกราฟิกภาพถ่ายเพลง ฯลฯ ) ในบญัชีของตน เม่ือใช ้Google ไดรฟ์ ผูเ้รียนสามารถ
แกไ้ขเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการระดบัชั้นพร้อม ๆ กนัและร่วมมือกนัในขณะท่ีท าแบบออนไลน์ เคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยให้ครู
สามารถสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนไดท้างออนไลน์ รวมถึง Google ไดรฟ์คือ Applications ท่ีอนุญาตใหผู้เ้รียนสร้าง
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เอกสารการประมวลผลค าสเปรดชีตและเอกสารงานน าเสนอ ทั้งหมดน้ีจะถูกบนัทึกลงใน คคลาวด์ค โดยอตัโนมติัและพร้อม
ส าหรับผูเ้รียนทุกแห่งท่ีมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 

Google Apps for Education 
Google มี Applications มากมายซ่ึงจะพร้อมส าหรับผูเ้รียนท่ีใช ้
Google เอกสารชีตสไลด:์ ชุดโปรแกรมประยกุตส์ าหรับการประมวลผลค าสเปรดชีตและงานน าเสนอ 
Google ปฏิทิน: ปฏิทินท่ีสามารถใชเ้พ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีโอกาสท่ีจะแบ่งปันกบัผูอ่ื้น 

 Google GMail: อนุญาตให้ผูเ้รียนส่งขอ้ความไปยงัผูเ้รียนและครูคนอ่ืน ๆ Applications น้ีสามารถจัดการได้เพ่ือให้
สามารถส่ือสารภายในไดห้รือเปิดกวา้งเพ่ือส่ือสารกบัผูอ่ื้นนอกเขตของเรา 

Google Hangout: อนุญาตใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมเซสชนัไดโ้ดยการแบ่งปันวดีิโอและเสียง 
Google +: Applications แบบโตต้อบท่ีผูค้นแบ่งปันภาพถ่ายความคิดหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบั Facebook 
Google Sites: ซอฟตแ์วร์เวบ็เพจท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ร้างไซตเ์พื่อแสดงและแชร์ขอ้มูล 
การสร้างเกมการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน 'kahoots'  เราสามารถเลือกค าถามแบบเลือกไดห้ลายแบบ รูปแบบและจ านวน

ค าถามทั้งหมดข้ึนอยูก่บัเรา เพ่ิมวดีิโอ รูปภาพและไดอะแกรมไปยงัค าถามของเราเพ่ือขยายการมีส่วนร่วม Kahoots สามารถเล่นได้
ดีท่ีสุดในรูปแบบกลุ่ม เช่นหอ้งเรียน ผูเ้ล่นจะตอบค าถามบนอุปกรณ์ของตวัเองในขณะท่ีเกมจะปรากฏบนหนา้จอท่ีใชร่้วมกนัเพ่ือ
ร่วมบทเรียน สร้างช่วงเวลาแห่งการตอบค าถาม เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้ล่นเกิดความสนุกดว้ยกนั การเรียนรู้ทางสังคมช่วยเพ่ิมการ
อภิปรายและผลกระทบดา้นการสอนไม่วา่ผูเ้ล่นจะอยูใ่นหอ้งเดียวกนัหรืออีกดา้นหน่ึงของโลก หลงัจากผูเ้ล่นไดส้ร้างและแบ่งปัน
ใหก้บัผูเ้ล่นอ่ืน เกมจะเชิญชวนใหผู้เ้ล่นสร้างและแบ่งปัน kahoots ของตนเองเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความเช่ียวชาญและวตัถุประสงคข์อง
เกมนั้น รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการอภิปรายแบบ peer-headed อีกดว้ย การฝึกฝนบ่อยๆท าให้เก่ง ดว้ยคุณลกัษณะท่ีท้าทายและ 
Applications บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของเรา  เราสามารถมอบหมายให้ kahoots เป็นการบา้นได ้นกัเรียนเล่น kahoots บนโทรศพัท์
ของพวกเขาเพ่ือการแกไ้ขและการสนบัสนุนการฝึกอบรมในชั้นเรียนของตนเองไดต้ลอดเวลา 
 การพฒันาเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอน และชุดค าสั่งในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปถือเป็นทางเลือกหน่ึงในการแก้ปัญหา
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ รวมถึงคุณภาพของห้องเรียน ท่ีตอ้งรองรับการสอนเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะวิชาท่ีเป็นวิชาบรรยายและปฏิบติั 
เช่น SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมยัใหม่ นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และหยิบสารสนเทศมาปรับเป็นความรู้
ความเขา้ใจใหเ้กิดประโยชน์ สร้างคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็น นกัคิด นกัวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนกัปฏิบติัท่ีดี และเลือกรับขอ้มูลท่ีสืบคน้
เพ่ือส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ท่ีสามารถน ามาใชส้อนไดจ้ริงในลกัษณะบทเรียน 
e-learning เพื่อเป็นการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคมนาคม ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับผูท่ี้สนใจสร้างบทเรียน  
e-learning และท าความเขา้ใจในส่วนของการออกแบบ e-learning ใหช้ดัเจนจึงสามารถใช ้e-learning ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ยงัรวบรวมวิธีการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวเ้ป็นหมวดหมู่ช่วยให้ง่ายกบัการศึกษา คน้ควา้ อีกทั้ง การวิจยัคร้ังน้ี ยงัเป็น
แนวทางใน การสร้างบทเรียนผา่นระบบ e-learning ในรายวชิาอ่ืนและในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ือง

โปรแกรม Excel ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ย e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 

Education Applications ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน 
3. ความพึงพอใจของนกัศึกษา ท่ีมีต่อกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel 
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ขอบเขตของงานวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีจดัท าบทเรียน e-learning เฉพาะหน่วยท่ีผูว้ิจยัไดรั้บผิดชอบสอน คือ โปรแกรม Excel นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 สถาบนัการศึกษาเอกชน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมยัใหม่ซ่ึงมี 
ขอบเขตประชากร จ านวน 428 คน ใชเ้วลาในการเรียน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  

กลุ่มตวัอยา่งท่ี1(วดัประสิทธิภาพของบทเรียน) 
เป็นนักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมยัใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2561 นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 และ เป็นนกัศึกษาท่ียงัไม่เคยเรียนเน้ือหาวิชาน้ีมาก่อน อายอุยูร่ะหวา่ง 18-19 ปี โดยมีขนาดกลุ่ม
ทดลองประสิทธิภาพแบบเด่ียว 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มท่ี 2 ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  มีจ านวน 9 คน และกลุ่มท่ี 3ประสิทธิภาพ
ภาคสนาม  มีจ านวน 20 คน ท าการทดสอบก่อนเรียน เรียนเน้ือหาท าแบบฝึกหดั และทดสอบหลงัเรียน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ี2 (วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นองคก์ร

สมยัใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปีท่ี1 จ านวน 30 คนผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยั การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆของผูท้  าวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีมีช่ือเรียกอีก
อยา่งวา่ Judgement sampling 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นเตรียมการ โดยผูว้ิจยั ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยัเพ่ือสังเคราะห์ให้
ไดอ้งคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อสรุปให้เห็นภาพของ แนวคิด หลกัการ กระบวนการ วิธีการเก่ียวกบัการพฒันา
บทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
สถาบนัการศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บทเรียน e-learning และสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต 
 ขั้นตอนที่ 2 พฒันาบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel 
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน โดยศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา วตัถุประสงค์ มาออกแบบบทเรียน น าบทเรียนท่ี
สร้างเสร็จแลว้ ไปให้ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยน าบทเรียนท่ีไดรั้บการปรับปรุง
จากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหาประสิทธิภาพโดยตั้งค่าเป้าหมาย E1/E2  โดยตั้งค่า
เป้าหมาย E1 = 80 และ E2 = 80 ของบทเรียนผ่านระบบ e-learning โดยเป็นนกัศึกษาท่ียงัไม่เคยเรียนเน้ือหาวิชาน้ีมาก่อน โดยมี
ขนาดกลุ่มทดลอง 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มท่ี 2 มีจ านวน 9 คน และกลุ่มท่ี 3 มีจ านวน 20 คน ท าการทดสอบก่อนเรียน เรียนเน้ือหาท า
แบบฝึกหดั และทดสอบหลงัเรียน น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพ ในการประเมินบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ไดมี้ขั้นตอนในการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 
 1) น าแบบประเมินบทเรียนระบบ e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความเหมาะสมของเน้ือหา 
จ านวน 3 ท่าน ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบ e-learning จ านวน 3 ท่าน และ ดา้นศิลปะ จ านวน 3 ท่าน  
 2) น าค่าท่ีไดจ้ากการประเมิน มาวเิคราะห์ แลว้น าไปแกไ้ข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบประเมินรูปแบบกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม จ านวน 9 ท่าน ของลว้น สาย
ยศ และองัคณา สายยศ [2] 
 ขั้นตอนที ่5 การสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคร่ืองมือท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน วิชา SC601103 การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นองคก์รสมยัใหม่ 

1) ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2) น าผลจากการวิเคราะห์เน้ือหาวิชา SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นองคก์รสมยัใหม่ มาสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี  5 ตัวเลือก ท่ีแต่ละ 
ขอ้มีค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทั้งหมด 1 ฉบบั จ านวน 60 ขอ้  

3) น าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาตรวจสอบพิจารณาความตรงของเน้ือหา (Content validity) กบัขอ้สอบโดย
วิเคราะห์ค่าดชันีความถูกตอ้งระหว่างขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์ IOC แลว้ผูว้ิจยัเลือกแบบทดสอบท่ีมีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5  
ข้ึนไปตามหลกัการจดัและประเมินผลของ บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ ์[3] 

4) น าแบบทดสอบไปทดสอบกบันักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 สถาบนัการศึกษาเอกชน ท่ีเคยเรียน 
SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยุกตใ์นองคก์รสมยัใหม่ จ านวน 50 คน ตรวจให้คะแนน โดยให้ขอ้ท่ีตอบถูกได ้1 คะแนน ขอ้ท่ี
ตอบผดิได ้0 คะแนน 

5) น าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (r)  
ท าการคดัเลือกขอ้สอบ ซ่ึงไดค้่าความยากง่ายระหวา่ง .20 - .80 และค่าอ  านาจจ าแนก .20 ข้ึนไป 

6) คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการหาค่าความยากง่าย และค่าอ  านาจจ าแนกของขอ้สอบแลว้ท่ี
มีคุณภาพตามเกณฑ์และตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวจ้  านวน 40 ข้อ เพ่ือน ามาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียนโดยมีการสลบัขอ้ค าถามและสลบัตวัเลือกในขอ้เดียวกนัไวใ้นแต่ละชุด 

7) ค  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชแ้นวทางของ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ [4] สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson)  

8) น าขอ้สอบท่ีผา่นขั้นตอนทั้งหมดไปใชใ้นการทดลองจริง 
ขั้นตอนที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าบทเรียน e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือใน

กลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ท่ีไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรียนกบัผูเ้รียนจ านวน 30 คน 
เพ่ือหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ก่อนเรียน และหลงัเรียน จากการท าวิเคราะห์ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก
ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นมีระดบัความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์.20 - .80 และค่า
จ าแนกของขอ้สอบ .20 ข้ึนไปจ านวน 40 ขอ้ และแบบทดสอบมีค่าความช่ือมัน่ตาม KR20ใน ในระดบั 0.85 

 

ผลการวจิัย 
ขั้นตอนที่ 1การประเมนิคุณภาพบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีที ่1 สถาบันการศึกษาเอกชน 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชนโดยน าเน้ือหา
บทเรียนท่ีผลิตข้ึน เข้าไวใ้นระบบ e-learning ของสถาบันฯ แล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบบทเรียน  e-learning  
ดา้นเน้ือหา และดา้นศิลปะ ดา้นละ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทเรียน ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน e-learning ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้น การประเมินคุณภาพบทเรียนผา่นเวบ็ ค่าเฉล่ียของการประเมินเวบ็เพจ ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

1 
2 
3 

ดา้นการออกแบบบทเรียน 
ดา้นเน้ือหา 
ดา้นศิลปะ 

4.5     
4.4     
4.5 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
 เฉล่ีย 4.5 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา่บทเรียน e-learning ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก โดยเฉล่ียท่ี 4.5 
 

ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน e-learning ร่วมกับกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม  Education Applications  
เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีที 1 สถาบันการศึกษาเอกชน 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม 
Excel ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน เพ่ือใช้ส าหรับในการท าการทดลองคร้ังน้ีและไดน้ าไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี  
 1. ขั้นการทดลองตัวต่อตัว จากการทดลองตวัต่อตวั ผูท้  าการวิจัยได้น านักศึกษาท่ีไม่เคยผ่านการเรียนการสอนใน   
เร่ืองโปรแกรม Excel มาก่อน และไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง มาท าการทดลองในแต่ละคร้ัง ไดผ้ลทดลองตามตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ประสิทธิภาพจากการทดลองบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel โดยใชน้กัศึกษา จ านวน 3 คน 

การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning   N E1 E2 E1 / E2 

 3 75.3 77.8 75.3/77.8 
 

 จากตารางท่ี 2 ท าใหพ้บวา่มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงดงัน้ี 
1. เน้ือหาบทเรียนมีขอ้มูลซ ้ ากนัเกินไป ท าใหผู้เ้รียนใชเ้วลามากในการอ่าน 
2. การเขา้ถึงบทเรียนท าไดล้  าบาก มีหลายขั้นตอน 

2. ขั้นการทดลองกลุ่มย่อย การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning เพื่อให้ไดผ้ลประสิทธิภาพ E1/E2  
โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใชน้กัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 9 คน ไดผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ประสิทธิภาพจากการทดลองบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel โดยใชน้กัศึกษา จ านวน 9 คน 

การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning   N E1 E2 E1 / E2 

 9 78.8 79.3 78.8/79.3 
 

 จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้่าการทดลองของกลุ่มยอ่ย ท่ีใชน้กัศึกษาจ านวน 9 คน ยงัต ่ากว่าเกณฑ์ E1/E2 จึงควรปรับปรุง
บทเรียนใหมี้ความเขา้ใจง่ายข้ึน ขั้นตอนวธีิการท าไม่ควรสลบัซ ้ าซอ้นกนัมากเกินไป  
 3. ขั้นทดลองภาคสนาม การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning เพื่อให้ไดผ้ลประสิทธิภาพ E1/E2โดยตั้งค่า
เป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใชน้กัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ไดผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ประสิทธิภาพจากการทดลองบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel โดยใชน้กัศึกษา จ านวน 20 คน 

การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning   N E1 E2 E1 / E2 

 20 81.5 82.3 81.5/82.5 
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 จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่าการทดลองของกลุ่มภาคสนาม ท่ีใช้นักศึกษาจ านวน 20 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  E1/E2 ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ขั้นตอนที่ 3 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน – หลงัเรียน และความคดิเห็นของผู้เรียน 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม 
Excel ท่ีไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรียนกบัผูเ้รียนจ านวน 30 คน เพ่ือหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน คือ ก่อนเรียน และหลงัเรียน  
 จากการวิเคราะห์ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนนั้นมีระดบัความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์.20 - .80 และค่าจ าแนกของขอ้สอบ .20 ข้ึนไปจ านวน 40 ขอ้ และแบบทดสอบมีค่าความ
เช่ือมัน่ตาม KR20 ในระดบั 0.85 โดยไดผ้ลทดลองดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที ่5 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน บทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel 

 

ตารางที ่6 แสดงผลการศึกษาบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel ก่อนเรียน และหลงัเรียน  

 Paired Differences 

t df Sig. 
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Post_test 
Pre_test 

6.466 2.417 .441 5.564 7.369 14.652 29 .000 

 จากตารางท่ี 5-6 การวิเคราะห์ผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ในการค านวนค่า Paired Samples  t – test 
พบวา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีค่าคะแนน
ก่อนเรียน x̅ = 25.5667 คะแนนหลังเรียน x̅ = 32.0333 และมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสติถิอยู่ท่ีระดับ 0.05  
โดยมีคะแนนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยูท่ี่ 6.466 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ี่ 2.417 จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 40 คะแนน 
 

ขั้นตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อบทเรียน e-learning  ร่วมกับกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม 
Excel ต่อการเรียนการสอน 
 จากการทดลองในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนเพ่ือวดัความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการเรียนการสอน  
ของบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรมExcel  
 
 
 
 
 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ x̅  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 30 40 25.5667 3.0364 14.652 0.0000 

หลงัเรียน 30 40 32.0333 2.3994   
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ตารางที่ 7 แปลผลความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications 
เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี1 สถาบนัการศึกษาเอกชน 

ดา้น รายการประเมิน X  S.D แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

กิจกรรมมีความน่าสนใจ 
ภาพประกอบมีความคมชดั 
ค าถามเขา้ใจง่าย 
ขนาดตวัอกัษรอ่านง่าย 
ผูเ้รียนมีปฎิสัมพนัธ์กบักิจกรรม 
ภาพมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
สามารถทบทวนกิจกรรมไดต้ามตอ้งการ 
สามารถท ากิจกรรมไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานท่ี 
ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และความสนุกสนาน 
Education Applications สามารถเขา้ใชง้านไดง่้าย 
ช่วยในเร่ืองความจ ามากยิง่ข้ึน 
เกมส์ใน Education Applications มีความน่าสนใจ 

    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 

 ค่าเฉล่ีย 4.22 0.66 พึงพอใจมาก 
 

 จากตารางท่ี 7 แสดงให้รู้ว่า ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีร่วมกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications 
เร่ือง โปรแกรม Excel โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก และมีคะแนนสูงสุดในดา้น ภาพประกอบมีความคมชดั 4.50 ปกติไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล 
ในการพฒันาบทเรียน e-learning ร่วมกับกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel  

ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน e-learning ทั้งในดา้นรูปแบบ ความหมาย คุณลกัษณะ เพื่อท่ีจะน าบทเรียน  
e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications ไปปรับใชก้นัทุกรายวิชาในส านกัศึกษาทัว่ไป จึงช่วยท าให้
นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงบทเรียนและสามารถเขา้มาเรียนรู้เพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา นอกจากน้ียงัลดเวลาในการบริหารจดัการ การเรียน
การสอนและเปิดใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยา่งมากมายและเป็นปัจจุบนั ดงัรูปแบบของบทเรียน e- learning 
ของ ภาสกร เรืองรอง และคณะ [5] กล่าววา่ ลกัษณะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีแนวโนม้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ือ
อุปกรณ์แบบพกพามากข้ึนโดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลาทั้งการเรียนแบบออนไลน์ โดยเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ 
แบบออฟไลน์จากบทเรียนส าเร็จรูปท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บเล็ตซ่ึงเป็นอุปกรณ์พกพาสามารถช่วยพฒันาความรู้ของผูเ้รียนไดดี้ระดบั
หน่ึงแต่ทุกฝ่ายตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาดว้ย ทุกปัญหาและอุปสรรคจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในทุกมิติ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาร่วมกับแท็บเล็ตอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และบรรลุวตัถุประสงค์ตามหลักสูตรของ
สถาบนัการศึกษา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความสอดคลอ้งกนั และอยูใ่นระดบัมากข้ึนไปน ามาสรุป
แนวการผลิตบทเรียน ออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
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การประเมนิคุณภาพบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ร่วมกบักจิกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน  
 การประเมินคุณภาพบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 9 ท่านไดผ้ลจากการประเมินคุณภาพบทเรียนอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 4.5 มีการแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นการออกแบบบทเรียนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.5 ดา้นเน้ือหาค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 และดา้นศิลปะ
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.5 ซ่ึงหมายความวา่บทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel มีคุณภาพสามารถน าไปใชใ้นระบบการเรียนการสอน
ได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน e-learning และน าผลจากการประเมินคุณภาพบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญมาใช้
ในการสร้างและพฒันาบทเรียน รวมทั้งมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสนุก
กบัการเรียนการสอนท าใหไ้ม่รู้สึกเบ่ือและยงัช่วยในเร่ืองของความจ าอีกดว้ย อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั จินตวีร์ คลา้ย
สังข ์และประกอบ กรณีกิจ [6] การพฒันารูปแบบ e-learning แบบผสมผสานโดยใชบ้นัทึกสะทอ้นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ท่ีส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจ าของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผล และน าเสนอรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ท่ีส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจ าของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และยงัสอดคลอ้งกบั 
Serevina [7] การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนในวิชากลศาสตร์โดยใช ้e-learning 
วิธีการวิจยัท่ีใชคื้อการวิจยัเชิงปฏิบติัการ Miles and Huberman การวิจยัในคร้ังน้ีมีนกัเรียน 31 คน ในโปรแกรมการศึกษาฟิสิกส์
ของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐจาการ์ตา เคร่ืองมือวิจัยใช้ค  าถามแบบปรนัยและแบบสอบถามผูเ้รียนด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิผลของการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองวิชากลศาสตร์ไดรั้บ N-gain เท่ากบั 0.818 ดงันั้นมนัจึงอยูใ่นประเภทท่ีสูงมากและมี
คะแนนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีผลลพัธ์ของแบบสอบถามการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองถูกแสดงตามลกัษณะของ
ความคิดริเร่ิมท่ีมีคะแนน 85% ดา้นความพยายามของตวัเองท่ีมีคะแนน 88% และดา้นความรับผิดชอบท่ีมีคะแนน 97% ผล
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปรับปรุงผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนในวิชากลศาสตร์โดยใช ้e-learning ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงไดพ้ฒันาและปรับปรุงบทเรียนจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ท าให้บทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตาม
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน e-learning  ร่วมกบักจิกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 สถาบันการศึกษาเอกชน 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ในขั้นการทดลองทั้ง 3 ขั้นตอน คือแบบหน่ึงต่อหน่ึง
ไดผ้ลการทดลอง 75.3/77.8 แบบกลุ่มยอ่ยไดผ้ลการทดลอง 78.8/79.3  และแบบภาคสนามไดผ้ลการทดลอง 81.5/82.5 พบวา่การ
สร้างบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel ผูว้ิจยัมีการพฒันาบทเรียนและปรับปรุงตามขั้นตอน จึงท าให้มีประสิทธิภาพตาม
ค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดไวคื้อ E1/E2 ก าหนดเป้าหมาย E1 = 80 / E2 = 80 โดยบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.5/82.5 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ สรรเสริญ เลาหสถิตย ์[8] จากการประเมินผลดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลงัการใชแ้อปพลิเคชนั การเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผา่นบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ดว้ยการ์ตูนเคล่ือนไหว และการประเมินค่าความรู้ คะแนนเพ่ิมสัมพทัธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุปไดว้า่แอป
พลิเคชนั การเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผา่นบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยการ์ตูนเคล่ือนไหว ท่ีพฒันาข้ึน
น้ีสามารถน าไปใชเ้พ่ือพฒันาความรู้ความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของผูเ้รียนไดดี้ โดยเฉพาะ
ผูเ้รียนท่ีเป็นนักเรียน ส่วนผูเ้รียนท่ีอยู่ในระดบัอุดมศึกษาหรือมากกว่านั้น ควรมีการปรับปรุงรูปลกัษณ์ของตวัการ์ตูนเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนในกลุ่มน้ี 
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การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน – หลงัเรียน และความคดิเห็นของผู้เรียน 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนแตกต่างกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ไดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนเฉล่ีย 6.467 คะแนน และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 2.417 คะแนน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงให้เห็นว่าบทเรียน e-learning ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนมาเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมท่ีจะเป็นส่ือการเรียนการสอน คะแนนจากการทดลองผูว้ิจยัจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมคะแนนทั้งหมดทั้งจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือน าไปศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลจากการวิจยัใน
คร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เสกสรร สายสีสด [9] ไดท้  าการศึกษาการพฒันารูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้
อินเทอร์เน็ตส าหรับสถาบนัราชภฏั ส าหรับผลการวิจยัพบวา่ การหาประสิทธิภาพเวบ็เพจบทเรียนผา่นอินเทอร์เน็ต รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ ท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากบั 84.44/82 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่การเรียนหลงัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ น ้ ามนต ์เรืองฤทธ์ิ [10] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาบทเรียนผา่นเวบ็วิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพเร่ือง กลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนแตกต่างกบัก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.8/80 

ความพงึพอใจต่อบทเรียน e-learning  ร่วมกบักจิกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ต่อการ
เรียนการสอน 
 จากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel โดยเม่ือ
เรียนเสร็จแต่ละหัวขอ้ จะมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบค าถามจาก Kahoot พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมาก ซ่ึงไดค้่า
รวมเฉล่ีย 4.22 เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่วนหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ภาพประกอบมีความ
คมชดั 4.50 และหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ สามารถท ากิจกรรมไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานท่ี 3.98 ซ่ึงความพึงพอใจโดยรวมในการ
เรียนการสอนแบบ e-learning สามารถให้นกัศึกษาเขา้ไปศึกษาเน้ือหาล่วงหนา้ไดแ้ละสามารถเรียนไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลา สถานท่ี 
ท าให้นกัศึกษาไม่เครียด ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองสูงข้ึน อีกทั้งยงัสามารถเขา้ไปทบทวนบทเรียนไดต้ามตอ้งการ และ
สามารถติดต่อกบัผูส้อนไดส้ะดวกข้ึนและยงัช่วยให้นักศึกษาเพ่ิมความจ ามากยิ่งข้ึนในระหว่างท่ีท ากิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 
Education Applications  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จตุรงค์ ตรีรัตน์ [11] บทเรียนอีเลิร์นนิง มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ซ่ึงประกอบด้วย
ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว มีการออกแบบกิจกรรม ซ่ึงผูเ้รียนสามารถโตต้อบหรือส่ือสารกบับทเรียน เพ่ือศึกษาเน้ือหา
รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดท้นัที มีการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบั
ผูเ้รียนในลกัษณะการใชก้ระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และส่วนผูเ้รียนกบัผูเ้รียนมีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะการใช้
กระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และการใช้ห้องสนทนา (Chat-Room) โดยผ่านระบบการส่ือสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและยงัสอดคลอ้งกบั Chen , Harold [12] การศึกษาคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีความคาดหวงัในการทดลองเพ่ืออธิบายแรงจูงใจ
ของนกัศึกษาในการใช ้e-learning ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากนกัศึกษาทั้งหมด 173 คนท่ีมีการเปิดใชห้อ้งเรียนร่วมกบั e-learning แนะน า
วา่ทฤษฎีความคาดหวงันั้นเหมาะสมส าหรับการประเมินและท าความเขา้ใจแรงจูงใจของนกัเรียนในการน า e-learning มาใช ้โดย
เฉล่ียแลว้นกัศึกษาถือว่าการไดรั้บขอ้มูลเป็นผลลพัธ์ท่ีน่าสนใจท่ีสุดของเทคโนโลยี e-learning นอกจากน้ีหลกัฐานเชิงประจกัษ์
แสดงให้เห็นวา่การยอมรับเทคโนโลยี e-learning มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จมากกว่า 1) เม่ือนกัเรียนรับรู้เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของพวกเขาและ 2) เม่ือนกัเรียนรับรู้วา่ความพยายามท่ีสมเหตุสมผลจะท าใหเ้กิดการยอมรับท่ีเหมาะสม 
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