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บทคัดย่อ
	 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

ออนไลน์	(e-Learning)	ในรายวชิาออกแบบเครือ่งเรอืนและการประมาณราคาและเพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอ

การเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์เป็นการวิจัยเชิงทดลอง		(Pre-Experimental	Research)	แบบแผนการทดลอง	คือ	แบบกลุ่ม

เดียวสอบก่อน-สอบหลัง	(One-Group	Pretest-Posttest	Design)	โดยมีการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ผู้วิจัยได้

สร้างบทเรียนส�าหรับการเรียนแบบออนไลน์วิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	 รหัสวิชา	 554341	 หลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	 เพื่อน�าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับ										

ปริญญาตรี	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ปีการศึกษา	2554	ภาคเรียนที่	1

	 ผลการศึกษาในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา

ออกแบบเคร่ืองเรือนและการประมาณราคา	ค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ตวัอย่าง	พบว่า	ค่าเฉลีย่คะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุม่ทีเ่รยีนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์มคีวามแตกต่างกนั	โดยทีค่่าเฉลีย่คะแนน

หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01	และผลการศึกษาในส่วนของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์	พบว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจและมคีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอบทเรยีนอยูใ่นระดบัมาก

ค�ำส�ำคัญ:	บทเรียนออนไลน์,	ศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน,	วิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา

ABSTRACT
	 The	 purposes	 of	 this	 study	 are	 to	 compare	 the	 academic	 achievements	 before	 and	 after	 the													

e-learning	in	the	554341,Course	Furniture	Design	and	Cost	Estimatingand	to	evaluate	the	student	satisfaction	

towards	the	online	lessons.	This	study	is	a	pre-experimental	research	study	with	one-group	pretest-posttest	

design.	The	lessons	were	created	in	the	Internet.	The	researcher	created	the	lessons	for	the	e-learning	in	

the	course	in	the	Bachelor	of	Industrial	Technology	Program,	NakhonRatchasimaRajabhat	University,	in	order	

to	conduct	the	experiment	with	the	samples	who	were	undergraduate	students	enrolled	this	course	in	

Semester	1	in	the	academic	year	of	2011.
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	 The	findings	regarding	the	academic	achievements	and	average	scores	of	the	samples	show	that	the	

average	scores	before	and	after	the	samples	learned	the	online	lessons	are	different.	The	average	score	

after	the	learning	is	significantly	higher	than	that	before	the	learning	at	the	statistical	significance	level	of	

.01.	For	the	findings	regarding	the	student	satisfaction	towards	the	e-learning,	it	was	found	that	the	students	

were	satisfied	and	they	had	good	attitudes	towards	the	lessons.

Keywords: e-Learning,	Pretest-Posttest,	Furniture	Design	and	Cost	EstimatingCourse

บทน�ำ
	 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544และหลักสูตร

สถานศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองเรียนรู ้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่าง

สร้างสรรค์รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของ												

ผู้เรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้	

ทุกเวลาทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่ง

เรียนรู้ทุกประเภทโดยเฉพาะเน้นสื่อที่ผู ้เรียนและผู้สอนใช้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2545,	น.	23)	

	 ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ถกูพฒันาให้กว้างขวางมาก

ขึน้ในปัจจุบนัโดยมชีือ่เรยีกว่าเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	(Internet)	

หรือเรียกสั้นๆ	 ว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 ซึ่งประกอบด้วย									

เครือข่ายย่อยจ�านวนมากมายกระจายอยู ่ทั่วทุกมุมโลก												

กล่าวกันว่าเวลาน้ีมีคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆ	 ต่อเช่ือมระบบ

อินเทอร์เน็ตหลายสิบล้านเครื่องท�าให ้ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสื่อสารที่ใหญ่มากจนสามารถตอบ

สนองความต้องการในการค้นหาข้อมูลอย่างไร้พรมแดนในยุค

ของเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี	(วทิยา		เรอืงพรพสิทุธิ,์	

2538,	น.	2)

	 อีกทั้งปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้

พัฒนาการไปอย่างรวดเรว็ท�าให้มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ

โดยเฉพาะเทคโนโลยีด ้านเครือข ่ายคอมพิวเตอร ์หรือ

อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรยีนการสอนซึง่ถอืเป็นนวตักรรมใหม่

ทางการศึกษาท�าให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้รับการเผยแพร่

เข้าสู่การศึกษาในทุกระดับสถานศึกษาต่างเชื่อมต่อเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเข้าสูอ่นิเทอร์เนต็เพือ่เปิดโอกาสให้

ผู ้เรียนผู้สอนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู ้ในโลก

ภายนอกโดยผ่านทางเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ท�าให้นกัการศกึษา

หลายคนเกิดความคิดท่ีจะน�าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้

ในการเรยีนการสอนในห้องเรยีนด้วยวธิกีารต่างๆเช่นใช้สบืค้น

ข้อมูลใช้ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปของกระดาน

ข่าวเพราะแต่จุดเด่นของการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต									

คอืการน�าเสนอข้อมลูทีส่ามารถน�าเสนอได้ทัง้ข้อความรปูภาพ

ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและในรูปของเสียงที่สามารถ

ดงึดดูความสนใจมชีีวติชีวาท�าให้ได้รบัความนยิมมากและมกีาร

พัฒนาเผยแพร่ไปอย่างมากหน่วยงานทางการศึกษาหลาย

หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในการส่งเสริมภาพพจน์และใน

ลักษณะของการเรียนการสอนโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

	 แต่ปัจจุบันโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสีมา	

ท่ีผู ้วิจัยสอนอยู่นั้นยังประสบปัญหาด้านการใช้เทคโนโลย	ี							

เพื่อการศึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ไว้บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นการเปิดช่องทางการเรียนรู้อีกทางหนึ่งให้กับ

ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ�ากัดเวลาสถานที่และ

จ�านวนครั้ง

	 ดงันัน้จากความส�าคญัของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตรวมถึงปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนวิชา

ออกแบบเคร่ืองเรือนและการประมาณราคา	ท�าให้ผู้วจัิยมคีวาม

สนใจที่จะสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา

ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	 (Furniture									

Design	 and	 Cost	 Estimating)	 รหัสวิชา	 554341	 เป็น											

ส่วนหนึง่ของรายวชิาในหลกัสตูรอตุสาหกรรมบัณฑิต	โปรแกรม

วชิาออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	เป็นรายวชิาทีว่่าด้วยการ

ศึกษาเก่ียวกับปฏิบัติออกแบบเครื่องเรือนลอยตัว	 (Free	

StandingFurniture)	 และเคร่ืองเรือนแบบติดตั้งกับที่	

(Built-inFurniture)	ภายในอาคารและภายนอกอาคารศึกษา

รายละเอยีดของเครือ่งเรอืน	การอ่านแบบการค�านวณปรมิาตร

ของวัสดุประเภทต่างๆ	ที่ปรากฏในแบบ	การเสนอราคา	การ

คิดค�านวณราคาแรงงาน	ราคาออกแบบ	การท�าสัญญาว่าจ้าง	

การค�านวณราคาแบบประมาณ	 และแบบละเอียดซึ่งเป็น
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นักศึกษาที่ผู ้วิจัยสอนอยู่แล้วทดลองสอน	 และพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	 (Furniture	

Design	and	Cost	Estimating)ให้แก่นักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของศกึษา

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา

ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพ่ือทราบถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของการศกึษา

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา

ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา

	 2.	 เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ

เรียนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์เพือ่น�ามาปรบัใช้ในการเรยีนการ

สอนวิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 ประชากรได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 โปรแกรม

ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	 	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 โปรแกรม

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	จ�านวน	13	คนได้มาจากการ

เลือกแบบเจาะจง	ในการลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบเครื่อง

เรือนและการประมาณราคาภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2554

 2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 2.1	 ตัวแปรอิสระคือ

	 	 	 2.1.1	 การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน

ออนไลน์วิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา

	 	 2.2	 ตัวแปรตามคือ

	 	 	 2.2.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

	 	 	 2.2.2	 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต ่อ								

บทเรียนออนไลน์

 3. เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้	 คือ	 บทเรียน

ส�าหรับการเรียนแบบ	e-Learning	ออกแบบเครื่องเรือนและ

การประมาณราคา	 โดยมีการน�าเสนอเนื้อหาแบบฝึกหัด	และ

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 3.1	 บทเรียนส�าหรับการเรียนแบบ	e-Learning

	 	 	 3.1.1	 ศกึษาหลกัสตูรรายวชิาออกแบบเครือ่ง

เรือนและการประมาณราคา	รหัสวิชา	554341	ตามหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์	

อุตสาหกรรม	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	เนื้อหาที่ใช้ในการท�าวิจัยครั้งนี้	คือ	เรื่อง	

หลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย

	 	 	 3.1.2	 วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นบทเรียน	

ก�าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป	 และก�าหนดวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม

	 	 	 3.1.3	 น�าเนื้อหาที่จัดล�าดับแล้วมาเขียนเป็น

สคริปต์	 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา

ตรวจสอบเพื่อท�าการปรับปรุงแก้ไข

	 	 	 3.1.4	 น�าสคริปต์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

มาสร้างบทเรียน	 ส�าหรับการเรียนแบบ	 e-Learning	 โดยใช้

โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างบทเรียนเมื่อพัฒนาบทเรียน

เสร็จแล้วจึงให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ประเมินบทเรียนที่สร้างขึ้น

	 	 	 3.1.5	 น�าบทเรยีนท่ีผ่านการประเมนิคณุภาพ

จากผู้เช่ียวชาญไปท�าการทดลองเป็นรายบุคคลเพื่อหาข้อ

บกพร่องโดยผูว้จิยัท�าการทดลองกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี	

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	โปรแกรมวชิาออกแบบผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรม	 เพื่อท�าการทดลองเรียนเพื่อหาข้อผิดพลาดของ

ระบบ	โดยผู้วิจัยท�าการก�าหนด	User	name	และ	Password	

ส�าหรบัเข้าสูบ่ทเรยีนและท�าข้อสอบ	ก่อนเริม่เรยีนด้วยบทเรยีน	

e-Learning

	 	 	 3.1.6	 ปรับปรุงแก้ไขบกพร่องต่างๆ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนจริง

	 	 	 3.1.7	 ท�าการทดลองด้วยกลุม่ตวัอย่างเหมือน

จริง	 (Try	Out)	 เพื่อหาข้อผิดพลาดแล้วท�าการปรับปรุงแก้ไข	

ซึ่งผู้วิจัยได้ควบคุมดูแลการทดลองด้วยตนเอง	 ท�าการบันทึก

ข้อมูลโดยการสังเกตและเป็นผู้ก�าหนด	 User	 Name	 และ	

Password	ทีใ่ช้เข้าสูร่ะบบซึง่จะแจ้งให้ผูเ้รยีนทราบก่อนเรยีน
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	 	 	 3.1.8	 ท�าการทดลองกับกลุ ่มตัวอย่างจริง

จ�านวน	13	คน	คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

ภาคเรียนที่	 1/2554	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบเครื่อง

เรือนและการประมาณราคา	ซึ่งการเข้าไปใช้งานระบบผู้เรียน

จะได้รับ	User	Name	และ	Password	จากผูว้จัิยก่อนเริม่เรยีน

โดยใช้คอมพิวเตอร์	ณ	ห้องปฏบิติัคอมพวิเตอร์	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	 	 	 3.1.9	 ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยใช้การ

จัดเก็บฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 (Sever)	 โดย

การตรวจสอบผ่านเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งในการรวบรวม

ข้อมูลในรูปแบบของเว็บเพจ	 ข ้อมูลที่ เก็บอยู ่ ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 (Server)	 ของเครือข่ายผู้สอนเท่านั้น

สามารถตรวจสอบผลได้ทางหน้าโฮมเพจ	ซึง่ได้จดัเตรยีมเอาไว้

เพ่ือแสดงรายชื่อคะแนนของผู้เรียน	 มีคลังข้อสอบที่ผู ้สอน

สามารถ	แก้ไข	และเพิ่มข้อสอบได้ตามความต้องการ	

	 	 	 3.1.10	น�าผลคะแนนที่ได้มาตรวจสอบโดยที่

ผูเ้รยีนตอบค�าถามถกูได้	1	คะแนน	ถ้าตอบผดิ	ไม่ตอบหรอืตอบ

มากกว่า	1	ข้อ	จะได้	0	คะแนน

	 	 	 3.1.11	น�าผลคะแนนทีไ่ด้มาท�าการวเิคราะห์

ข้อมูลตามหลักสถิติต่อไป

	 	 3.2	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 	 	 ภายหลังการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น	 ผู ้วิจัยได้

วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	

รวมถึงคะแนนความพึงพอใจในการเรียน	 โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ดังนี้

	 	 	 3.2.1	 หาค่าเฉลี่ย	 (X)	 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (S.D.)	 ของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 3.2.2	 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ

กลุ่มทดลองโดยการทดสอบค่าที	(t-test)

	 	 	 3.3.3	 หาค่าเฉลี่ย	 (X)	 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (S.D.)	 ของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความ										

พึงพอใจในการเรียน

ผลกำรวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน e-learning วิชำ

ออกแบบเครื่องเรือนและกำรประมำณรำคำ

	 	 ผู้วิจัยได้ทดสอบความรู้ก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง

จากนั้นจึงท�าการทดลองโดยให้กลุ ่มทดลองเรียนบทเรียน

ออนไลน์	เมื่อสิ้นสุดการทดลองได้ทดสอบความรู้หลังเรียนกับ

กลุ่มตัวอย่างอีกคร้ัง	 แล้วจึงน�าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดย

ค�านวณค่าสถิติเบ้ืองต้น	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (X)	 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (S.D.)	และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ

คะแนนความรูห้ลงัการทดลอง	และเปรยีบเทยีบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบ

ค่าที	(t-test)	และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการ

เรียนบทเรียนออนไลน์	ได้ผลดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ 1 	 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	

	 	 	 คะแนนก่อนเรียน	และหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์จ�านวน	50	ข้อ

 กำรทดสอบ  N X S.D. t-test

  (จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง) 

	คะแนนก่อนเรียน	 	 13	 41.15	 1.99	 -7.330**

	คะแนนหลังเรียน	 	 13	 44.38	 1.55

	 จากตารางที่		1			พบว่า	นกัศกึษาทีเ่รยีน	โดยใช้บทเรยีน

ออนไลน์	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 X	 =	 41.15	 มีค่า								

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน	 X	 =	 44.38	 คิดเป็นมีผลสัมฤทธิ	์																												

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01
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ตำรำงที่ 2 	 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียนออนไลน์	วิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณ

	 	 	 ราคา

ล�ำดับที่ เพศ จ�ำนวนคน ร้อยละ

	 1	 ชาย	 10	 76.92

	 2	 หญิง	 3	 23.08

  รวม 13 100

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 นักศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชา

ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	 โดยใช้บทเรียน

ออนไลน์	เป็นเพศชาย	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.92	

ตำรำงที่ 3 	 ตารางแสดงความพงึพอใจของนกัศกึษาในการใช้บทเรยีนออนไลน์	วชิาออกแบบเครือ่งเรอืนและการประมาณ

	 	 	 ราคา

	 	 	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 นักศึกษาที่เรียนวิชา

ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	 โดยใช้บทเรียน

ออนไลน์มีความพึงพอใจ	 ด้านการจัดเตรียมเครื่องมือและ

อุปกรณ์ส�าหรับการเรียนการสอน	 มีค่าเฉลี่ย	 3.77	 ความพึง

พอใจในระดับมาก	 ด้านการระบุแหล่งข้อมูลและเอกสาร

ส�าหรบัค้นคว้า	มค่ีาเฉล่ีย	3.85	ความพงึพอใจในระดับมากด้าน

การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้	 มีค่าเฉลี่ย	 3.77	 ความพึง

 รำยกำรประเมิน   ควำมพึงพอใจ

   X S.D. ควำมหมำย

1.		 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับการเรียนการสอน	 3.77	 0.44	 มาก

2.		 การระบุแหล่งข้อมูลและเอกสารส�าหรับค้นคว้า	 3.85	 0.38	 มาก

3.		 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้		 3.77	 0.44	 มาก

4.		 การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน		 3.85	 0.55	 มาก

5.		 การชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรียน	 3.92	 0.49	 มาก

6.		 ล�าดับขั้นตอนการเสนอเนื้อหา	 	 3.85	 0.55	 มาก

7.		 การสร้างความเข้าใจในเนื้อหา	 	 4.15	 0.55	 มาก

8.		 กิจกรรมการเรียนการสอน	 	 4.08	 0.28	 มาก

9.		 สื่อประกอบการเรียนการสอน	 	 3.92	 0.49	 มาก

10.		การส่งเสริมการเรียนรู้	 	 3.92	 0.49	 มาก

11.	 การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการเรียน	 4.00	 0.58	 มาก

12.		การสร้างความเข้าใจตนเอง	 	 3.92	 0.64	 มาก

13.		การกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 	 3.92	 0.49	 มาก

14.		การวัดและการประเมินผล	 	 4.15	 0.69	 มาก

  รวม 3.93 0.57 มำก

พอใจในระดบัมาก	ด้านการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน	มีค่า

เฉลี่ย	 3.85	 ความพึงพอใจในระดับมากด้านการชี้แจง

วัตถุประสงค์และวิธีการเรียน	มีค่าเฉลี่ย	3.92	ความพึงพอใจ

ในระดับมากด้านล�าดบัข้ันตอนการเสนอเน้ือหา	มค่ีาเฉลีย่	3.85	

ความพงึพอใจในระดบัมาก	ด้านการสร้างความเข้าใจในเนือ้หา	

มีค่าเฉลี่ย	4.15	ความพึงพอใจในระดับมาก	ด้านกิจกรรมการ

เรยีนการสอน	มค่ีาเฉลีย่	4.08	ความพงึพอใจในระดบัมาก	ด้าน

 2.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเรียน 

e-learning วชิำออกแบบเครือ่งเรอืนและกำรประมำณรำคำ
	 ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการ

เรียนบทเรียนออนไลน์	ได้ผลดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เพศหญิง	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 23.08	 จากผู้ตอบ								

แบบประเมิน	จ�านวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	100
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ตำรำงที่ 4 	 ตารางแสดงการความคิดเห็นในการเลือกรูปแบบในการเรียนของนักศึกษาวิชาออกแบบเครื่องเรือน

		 	 	 และ	การประมาณราคา

	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบ

เครือ่งเรอืนและการประมาณราคา	มคีวามคดิเหน็ในการเลอืก

การเรียนในชั้นเรียนปกติ	จ�านวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	

เลือกการเรียนออนไลน์	 จ�านวน	 0	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.00	

จากผู้ตอบแบบประเมิน	จ�านวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	100

 3. สรุปผลกำรวิจัย
	 	 3.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

	 	 	 ผลการวิเคราะห์ค ่าเฉลี่ยของคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	ค่าเฉลี่ยคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มท่ี

เรียนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์มคีวามแตกต่างกัน	โดยมค่ีาเฉลีย่

ก่อนเรียน	(X	=	41.15)	และค่าเฉลี่ยหลังเรียน	(X	=	44.38)	

โดยที่ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 3.2	 ความพงึพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรยีน	

e-learning

	 	 	 ความพงึพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรยีน	

e-learning	 วิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา

พบว่า	 นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบเครื่องเรือนและการ

ประมาณราคา	 โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีความพึงพอใจ										

ด้านการจัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส�าหรับการเรียน									

การสอน	มีค่าเฉลี่ย	 (X	=	 3.77)	 ความพึงพอใจในระดับมาก	

ด้านการระบุแหล่งข้อมูลและเอกสารส�าหรับค้นคว้ามีค่าเฉลี่ย	

(X	 =	 3.85)	 ความพึงพอใจในระดับมากด้านการสร้าง

 ล�ำดับที่  รูปแบบกำรเรียน จ�ำนวนคน ร้อยละ

	 1	 การเรียนในชั้นเรียนปกติ		 13	 100

	 2	 การเรียนออนไลน์	 	 0	 0

   รวม 13 100

บรรยากาศในการเรียนรู้	มีค่าเฉลี่ย	(X	=	3.77)	ความพึงพอใจ

ในระดบัมาก	ด้านการกระตุน้ความสนใจของผู้เรยีน	มค่ีาเฉลีย่		

(X	 =	 3.85)	 ความพึงพอใจในระดับมากด้านการช้ีแจง

วัตถุประสงค์และวิธีการเรียน	 มีค่าเฉลี่ย	 (X	 =	 3.92)	 ความ							

พึงพอใจในระดับมากด้านล�าดับข้ันตอนการเสนอเนื้อหา	 มี							

คา่เฉลีย่	(X	=	3.85)	ความพงึพอใจในระดับมาก	ดา้นการสร้าง

ความเข้าใจในเนื้อหา	 มีค่าเฉลี่ย	 (X	 =	 4.15)	 ความพึงพอใจ						

ในระดับมาก	 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 มีค่าเฉลี่ย															

(X	=	4.08)	ความพึงพอใจในระดับมาก	ด้านสื่อประกอบการ

เรียนการสอน	มีค่าเฉลี่ย	(X	=	3.92)	ความพึงพอใจในระดับ

มาก	ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้	มีค่าเฉลี่ย	(X	=	3.92)	ความ

พึงพอใจในระดับมาก	ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการเรียน	

มีค่าเฉล่ีย	 (X	 =	 4.00)	 ความพึงพอใจในระดับมาก	 ด้านการ

สร้างความเข้าใจตนเอง	มีค่าเฉลี่ย	(X	=	3.92)	ความพึงพอใจ

ในระดับมาก	 ด้านการกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 มีค่าเฉลี่ย	

(X	=	3.92)	ความพึงพอใจในระดับมาก	ด้านการวัดและการ

ประเมินผล	มีค่าเฉลี่ย	(X	=	4.15)	ความพึงพอใจในระดับมาก	

รวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ย	(X	=	3.93)	ความพึงพอใจในระดับมาก

อภิปรำยผล
	 การอภิปรายผลบทเรียน	 e-learning	 ในการสอนวิชา

ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา	 ทั้งนี้ผลการวิจัย

มีการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

สื่อประกอบการเรียนการสอน	มีค่าเฉลี่ย	3.92	ความพึงพอใจ

ในระดบัมาก	ด้านการส่งเสริมการเรยีนรู	้มค่ีาเฉลีย่	3.92	ความ

พึงพอใจในระดับมาก	ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการเรียน	

มค่ีาเฉลีย่	4.00	ความพงึพอใจในระดับมาก	ด้านการสร้างความ

เข้าใจตนเอง	มีค่าเฉลี่ย	3.92	ความพึงพอใจในระดับมาก	ด้าน

การกระตุน้ให้เรียนรูด้้วยตนเอง	มค่ีาเฉลีย่	3.92	ความพงึพอใจ

ในระดับมาก	ด้านการวัดและการประเมินผล	มีค่าเฉลี่ย	4.15	

ความพึงพอใจในระดับมาก	 รวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ย	 3.93	ความ

พึงพอใจในระดับมาก
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	 	 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรยีนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์พบว่า

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้และได้ผลเช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของนักวิชาการ

หลายๆ	ท่าน	 (สรวงสุดา	สายสีสด,	2545,	บทคัดย่อ;	วิเชียร

พุ่มพวง,	 2546,	 บทคัดย่อ;	 สุนทรีย์	 ธรรมสุวรรณ,	 2545,	

บทคัดย่อ;	 อาจณรงค์	 มโนสุทธิฤทธิ์,	 2546,	 บทคัดย่อ;																		

สุทธิพงษ์	 สุรพุทธ,	 2546,บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษาการสร้างและ

พัฒนาบทเรียนออนไลน์ในวิชาต่างๆพอสรุปได้ว่านักเรียนท่ี

เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 อีกทั้งจากการสังเกตนักศึกษาในขณะที่เรียนด้วย										

บทเรียน	 e-learning	 พบว่านักศึกษามีความเอาใจใส่ต่อ										

การเรียนสนใจเรียนมีความกระตือรอืร้นสนกุสนานต่ืนเต้นและ

มีความสุขกับบทเรียน	e-learning	อาจเป็นเพราะการเรียนรู้

ของนักศึกษาโดยใช้บทเรียน	 e-learning	 ท�าให้นักศึกษาได้

เรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถความสนใจจะเรียนกี่ครั้ง

ก็ได้โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่จนกว่าจะเข้าใจบทเรียน

เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญและนักศึกษาสามารถ

ทราบผลการเรียนได้ทันทีที่เรียนจบ

	 2.	 การอภิปรายผลด้านความพึงพอใจในการเรียน

	 	 ความพึงพอใจในการเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช	้

บทเรียนออนไลน์	พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจและมีความคิด

เห็นที่ดีต่อบทเรียนอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนักวิชาการอื่นๆ	(อินทิรา		ชูศรีทอง,	2541,	บทคัดย่อ)	ได้

ท�าการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต ่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนปรากฏว่านักเรียนเห็นด้วยกับการเรียน

ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู ่ในระดับมากและนักเรียน										

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร	์				

ช่วยสอนและมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

	 ผลการตอบแบบสอบถามของกลุ ่มที่ เรียนโดยใช้											

บทเรียน	 e-learning	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูง

ที่สุด	มี	2	ข้อเท่ากัน	คือ	การสร้างความเข้าใจในเนื้อหา	และ	

การวัดและการประเมินผลทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียน

ออนไลน์มเีนือ้หาครอบคลุม	และมแีบบฝึกหดัท่ีสามารถวัดและ

ประเมนิผลได้ทนัท	ีซึง่อาจเป็นปัจจยัทีท่�าให้นกัศึกษาเกดิความ

พึงพอใจในบทเรียน	 e-learning	 นี้ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยความ						

พึงพอใจต�่าที่สุด	 มี	 2	 ข้อเท่ากัน	 คือ	 การจัดเตรียมเครื่องมือ

และอปุกรณ์ส�าหรบัการเรยีนการสอน	และการสร้างบรรยากาศ

ในการเรียนรู้	ทั้งนี้เนื่องมาจาก

	 	 2.1	 ปัญหาความไม่พร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์

และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม ่สมบูรณ์	 ส่งผลให	้															

ไม่สะดวกในการเรียน

	 	 2.2	 การขาดการปฏิสัมพันธ์ในการเรียน	ส่งผลให้

นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน	 การศึกษาด้วยตนเองอาจ

ท�าให้นักศึกษาไม่สามารถสรุปประเด็นต่างๆ	 ได้ดีเท่าการฟัง

บรรยายในห้องเรียนและไม่สามารถสอบถามได้ทันทีเม่ือ											

ไม่เข้าใจเนื้อหาท�าให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง

	 	 2.3	 ขาดมัลติมีเดียหรือสิ่งกระตุ ้นให้เกิดความ

สนใจและความรู้สึกอยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นปัจจัย

หนึง่ทีท่�าให้ไม่เกดิแรงจงูใจในการเรยีน	และ	เนือ่งจากนกัศกึษา

ต้องเรียนด้วยบทเรียน	e-learning	จึงไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู ้เรียนกับผู้สอนท�าให้บรรยากาศในการเรียนรู ้ไม่สามารถ									

ซักถามหรือโต้ตอบกันได้

	 จากผลการวจิยัทัง้หมดทีก่ล่าวมาพอสรปุได้ว่าบทเรยีน

ออนไลน์ทีผู่ว้จิยัสร้างข้ึนเป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนการสร้างบทเรียนออนไลน์ไว้

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเปิดช่องทางการเรียนรู้อีก	

ทางหนึ่งให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ�ากัดเวลา

สถานทีแ่ละจ�านวนครัง้ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้ได้บรรลผุล

ตามเป้าหมายผู ้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู ้บรรยาย										

มาเป็นผู ้จัดสถานการณ์จัดสื่อการเรียนการสอนและให	้											

ค�าแนะน�าตลอดจนปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยี

สารสนเทศได ้พัฒนาการไปอย่างรวดเร็วและมีการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่ง							

ถือเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาท�าให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ได้รับการเผยแพร่เข้าสู ่การศึกษาในทุกระดับสถานศึกษา									

ต่างเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเข้าสู ่

อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้สอนได้มีโอกาสเข้าถึง

แหล่งข้อมูลความรู ้ในโลกภายนอกโดยผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสื่อท่ีทันสมัยในยุคข้อมูลข่าวสารอย่าง

บทเรียนออนไลน์
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในกำรสร้ำงบทเรียนออนไลน์

	 	 ในการสร้างบทเรยีนออนไลน์ให้มปีระสทิธภิาพควร

ค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 	 1.1	 ก่อนด�าเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ควร

ศึกษาปัญหาเตรียมเนื้อหาสาระที่จะสร้างโดยผ่านการ											

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนจะได้ไม่เสียเวลาสร้างใหม่

	 	 1.2	 ควรศกึษาโปรแกรมส�าเรจ็รปูต่างๆทีจ่ะน�ามา

พัฒนาบทเรียนออนไลน์อยู่เสมอเพราะโปรแกรมส�าเร็จรูป	

เหล่านั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

	 	 1.3	 ควรวางแผนและออกแบบบทเรียนออนไลน์

ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผู้เรียนเพราะการสร้าง

บทเรยีนออนไลน์นอกจากจะรูแ้ละใช้โปรแกรมในการสร้างเป็น

แล้วยังต้องมีศิลปะในการสร้างบทเรียนให้น่าสนใจและง่าย									

ต่อการเรียนรู้

	 	 1.4	 ผู้สร้างต้องมีความวิริยะอุตสาหะและอดทน

มากพอสมควรเพราะขัน้ตอนการสร้างบทเรยีนมีความซับซ้อน

และใช้เวลามาก

 2. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำบทเรยีน e-learning ไปใช้

	 	 2.1	 ก่อนด�าเนินการทดลองต้องเตรียมเครื่อง

คอมพวิเตอร์ให้พร้อมติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบระบบเครอืข่าย

อินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยทุกเครื่องและทดสอบบทเรียนให	้										

ใช้งานได้เพราะอาจมีบางเครื่องที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากติดตั้ง

โปรแกรมไม่สมบูรณ์

	 	 2.2	 ต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมี

นักเรียนแอบเล่นเกมหรือไปเล่นอย่างอื่นจะท�าให้การวิจัยไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และบางเครื่องอาจมีปัญหาใน

ขณะใช้บทเรียน

	 	 2.3	 ควรมีการแนะน�าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

และการใช้บทเรียนออนไลน์อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ในการเรียน

	 	 2.4	 ควรให้ผู ้ เรียนมีอิสระในการใช้บทเรียน

ออนไลน์โดยไม่ก�าหนดจ�านวนครั้งและสถานที่

 3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 	 3.1	 ผู้พัฒนาบทเรียน	 e-learning	 จะต้องศึกษา

หลักสูตร	 จุดประสงค์รายวิชาให้ละเอียดและเข้าใจก่อนที่จะ

วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

	 	 3.2	 ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์	 รวมถึงความเสถียรของระบบการเชื่อมต่อของ

คอมพวิเตอร์แม่ข่าย	(Server)	ก่อนการใช้งานจรงิหรอืก่อนการ

ทดลอง	เพือ่ไม่ให้เกดิความผดิพลาดและเสยีเวลาในการทดลอง

	 	 3.3	 เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถเรียนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ก่อนเรียนควรมีการช้ีแจงการ

เรียน	 รวมถึงมีการฝึกทักษะพื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตก่อน

เรียน	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่

เกิดขึ้นระหว่างการเรียนตนเองได้

	 	 3.4	 ควรมกีารพฒันารปูแบบบทเรยีน	e-learning	

ทีเหมาะสมกับสาขาวิชาที่มีเนื้อหาต่างกัน

	 	 3.5	 ควรมกีารสร้างบทเรยีน	e-learning	โดยเพิม่

การโต้ตอบ	 (Interactive)	 กับบทเรียนในรูปแบบต่างๆ	 ให้							

มากขึ้นนอกเหนือไปจากการคลิกเพื่อเปลี่ยนหน้า	 ย้อนกลับ	

เลือกเมนู	หรือท�าแบบทดสอบ

	 	 3.6	 ควรปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ให้มี

ความทันสมัย
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