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จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานโดยใช้ Key Word ในการ

เข้าระบบทุกครั้ง รวมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัย

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน และ               

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้แก่ เพิ่มการฝึกอบรม

ด้านทักษะ ความรู ้  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศตามความเหมาะสมและประเมนิผลการปฏิบัติการ

ท�างานของบุคลากรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ 

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการขยายขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

บริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ  

เพื่อจะได้ทราบองค์ความรู้ที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

 2. ควรศึกษาหลาย ๆ ปัจจัยให้มีความครอบคลุม        

มากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้น�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 3. ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 

interview) เพิ่มเติมกับผู้บริหารส�านักงานแรงงาน เจ้าหน้าที่

ส�านักงานแรงงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและ

มีความชัดเจนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่อง

หลกัการจดัวางเครือ่งเรอืนภายในบ้านพกัอาศยั 2) เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธิผลของบทเรียนอเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์

วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัยและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบท

เรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 1 รหัสวิชา 554251 

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 2 ห้อง 

มีนักศึกษาจ�านวน 34 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก จ�านวน 1 ห้องเรียนจ�านวน

นักศึกษา 22 คน  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยเนื้อหาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลัก

การจัดวางเคร่ืองเรือนภายในบ้านพักอาศัยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่              

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการประเมินประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ52.20/61.52 2) กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 

19.50 และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางสรุปได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีค่าประสิทธิภาพ          

ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80สามารถช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.50 ดังนั้น

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต้องมีความหลากหลายในการน�าเสนอและมีการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ค�ำส�ำคัญ: บทเรียนออนไลน์,การออกแบบภายใน

ABSTRACT
 This research aims to: 1) to develop electronic courses online interior design 1. Principles place the 

home furniture 2) To study the effectiveness and efficiency of electronics lessons online. Interior Design 1 

Principles place the home furniture and 3) to study satisfaction with online tutorials. Interior Design 1          

Principles, furniture placement home. The samples used in this study. Undergraduate students in Year 2 
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รายวิชาการออกแบบภายใน 1 รหัสวิชา 554251
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and 3 enrolled subjects Interior Design 1 course code 554251 Industrial Design program. Faculty of                     

Industrial Technology Semester 1 2554 2 rooms with a total of 34 students were selected as sample using 

simple random sampling method to draw the first class of 22 students were used , including lessons,          

electronic products online. With academic content, design interiors 1. Principles, furniture placement home. 

Test before school / after school. The satisfaction statistics are averages and standard deviation. The             

performance assessment Effectiveness index results revealed that: 1) the online electronic efficiency              

criteria E1/E2 was 52.20/61.52 2) sample learning effectiveness index was 19.50 percent, and 3) sample is 

satisfactory. Moderate Valuable lessons conclude that electronic underperform the benchmark. 80/80 can 

help provide students with the advancement, development, learning, up 19.50 percent, so the development 

of electronics lessons online, there are a variety of presenting and creating activities that the students         

participate.

Keywords : e-Learning, Interior Design

บทน�ำ
 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เกิดขึ้น

อย่างรวดเรว็ มีเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เกดิขึน้มากมายและมอีทิธพิล

ต่อการด�าเนินชวีติของคนเรามากขึน้ ท�าให้มคีวามสะดวกและ

สบายเพิม่ขึน้ซึง่เจ้าเทคโนโลย ีนัน้กค็อืการใช้ความรู ้เคร่ืองมือ 

ความคดิ หลกัการ เทคนิค ระเบยีบวธิ ีกระบวนการตลอดจนถึง

ผลงานทางวทิยาศาสตร์ทัง้สิง่ประดษิฐ์และวธิกีาร มาประยกุต์

ใช้เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท�างานให้ดีและ         

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากย่ิงข้ึน 

ส่วนงานด้านการศึกษาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหา 

ในด้านเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน           

การเรียนการสอน ปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรใน       

การเรียนการสอน  ความสามารถและความแตกต่างของผูเ้รยีน

แต่ละบุคคล ด้วยการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์

(E-learning) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนบนเว็บ 

การเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ออนไลน์ (E-learning)           

หมายถึง การด�าเนินการศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล ทั้งทางด้านการเรียนการสอน         

การบริการทางการศกึษาและการบรหิารการจัดการศึกษา เพือ่

ตอบสนองความต้องการศึกษาทีไ่ร้พรมแดน ไร้เง่ือนไขของเวลา

และสถานที่ ซึ่งอาจเป็นการเรียนในรูปแบบของการใช้

คอมพิวเตอร์ วีดีโอ ซีดีรอม สัญญาณดาวเทียม แลน รวมถึง

การใช้เคร่ืองมือสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดกิจกรรม            

การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องมรีะบบเนือ้หา สาระ

การจัดการเรียน (ภัคจิรา รอดพ้น, 2553,น. 33) บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จึงเป็นอีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีน�ามาใช้         

ในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา

ความสามารถและความแตกต่างของผู ้เรียนแต่ละบุคคล          

ช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน  เกิดแรงจูง

ในการเรียน  ช่วยกระตุ ้นและเร้าความสนใจของผู ้เรียน            

ช่วยให้เรียนอย่างสนกุสนาน เพลดิเพลนิ ไม่น่าเบ่ือ และยงัเป็น

สื่อการสอนที่ผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเองได้ มีความทันสมัย

 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ ต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผลของ             

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รวมถึงความพึงพอใจของ          

ผู ้เรียนที่มีต ่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (น้อมจิต           

เฉลยไกร, 2554) ด้วยการใช้ค่าสมการทางสถิติ เช่น สมการ  

หาประสิทธิภาพของบทเรียน ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน 

และการวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจ เป็นต้น

 ดังนั้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ออนไลน์ วิชาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือน

ภายในบ้านพกัอาศยั จงึถกูพฒันาขึน้ ผ่านการใช้งานบนระบบ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้

เพือ่เป็นการเพิม่สือ่การเรยีนการสอนท่ีสามารถน�ามาช่วยท�าให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนได้ศึกษา  

ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา
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and 3 enrolled subjects Interior Design 1 course code 554251 Industrial Design program. Faculty of                     

Industrial Technology Semester 1 2554 2 rooms with a total of 34 students were selected as sample using 

simple random sampling method to draw the first class of 22 students were used , including lessons,          

electronic products online. With academic content, design interiors 1. Principles, furniture placement home. 

Test before school / after school. The satisfaction statistics are averages and standard deviation. The             

performance assessment Effectiveness index results revealed that: 1) the online electronic efficiency              

criteria E1/E2 was 52.20/61.52 2) sample learning effectiveness index was 19.50 percent, and 3) sample is 

satisfactory. Moderate Valuable lessons conclude that electronic underperform the benchmark. 80/80 can 

help provide students with the advancement, development, learning, up 19.50 percent, so the development 

of electronics lessons online, there are a variety of presenting and creating activities that the students         

participate.

Keywords : e-Learning, Interior Design

บทน�ำ
 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เกิดขึ้น

อย่างรวดเรว็ มเีทคโนโลยใีหม่ ๆ  เกดิขึน้มากมายและมอีทิธพิล

ต่อการด�าเนนิชวีติของคนเรามากขึน้ ท�าให้มคีวามสะดวกและ

สบายเพิม่ขึน้ซึง่เจ้าเทคโนโลย ีนัน้กค็อืการใช้ความรู ้เคร่ืองมือ 

ความคดิ หลกัการ เทคนคิ ระเบียบวธิ ีกระบวนการตลอดจนถึง

ผลงานทางวทิยาศาสตร์ทัง้สิง่ประดษิฐ์และวธิกีาร มาประยกุต์

ใช้เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท�างานให้ดีและ         

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งข้ึน 

ส่วนงานด้านการศึกษาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหา 

ในด้านเร่ืองต่าง ๆ เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน           

การเรียนการสอน ปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรใน       

การเรยีนการสอน  ความสามารถและความแตกต่างของผูเ้รยีน

แต่ละบุคคล ด้วยการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์

(E-learning) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนบนเว็บ 

การเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ออนไลน์ (E-learning)           

หมายถึง การด�าเนินการศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล ท้ังทางด้านการเรียนการสอน         

การบรกิารทางการศกึษาและการบรหิารการจดัการศกึษา เพือ่

ตอบสนองความต้องการศกึษาท่ีไร้พรมแดน ไร้เงือ่นไขของเวลา

และสถานที่ ซึ่งอาจเป็นการเรียนในรูปแบบของการใช้

คอมพิวเตอร์ วีดีโอ ซีดีรอม สัญญาณดาวเทียม แลน รวมถึง

การใช้เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดกิจกรรม            

การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องมรีะบบเนือ้หา สาระ

การจัดการเรียน (ภัคจิรา รอดพ้น, 2553,น. 33) บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จึงเป็นอีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีน�ามาใช้         

ในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา

ความสามารถและความแตกต่างของผู ้เรียนแต่ละบุคคล          

ช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน  เกิดแรงจูง

ในการเรียน  ช่วยกระตุ ้นและเร้าความสนใจของผู ้เรียน            

ช่วยให้เรียนอย่างสนกุสนาน เพลดิเพลนิ ไม่น่าเบือ่ และยงัเป็น

สื่อการสอนที่ผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเองได้ มีความทันสมัย

 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ ต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผลของ             

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รวมถึงความพึงพอใจของ          

ผู ้เรียนที่มีต ่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (น้อมจิต           

เฉลยไกร, 2554) ด้วยการใช้ค่าสมการทางสถิติ เช่น สมการ  

หาประสิทธิภาพของบทเรียน ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน 

และการวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจ เป็นต้น

 ดังนั้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ออนไลน์ วิชาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือน

ภายในบ้านพกัอาศยั จงึถกูพฒันาขึน้ ผ่านการใช้งานบนระบบ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้

เพือ่เป็นการเพิม่สือ่การเรยีนการสอนท่ีสามารถน�ามาช่วยท�าให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนได้ศึกษา  

ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชา 

การออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรือ่งหลกัการจดัวางเครือ่งเรอืน

ภายในบ้านพักอาศัย

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ            

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 เรือ่งหลกัการจดัวางเครือ่งเรอืนภายในบ้านพกัอาศยั

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ 

วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวาง         

เครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย

ประโยชน์ของกำรวิจัย
 1. สามารถแก้ไขปัญหาในเร่ืองของจ�านวนผู ้เรียน            

ที่เพิ่มมากขึ้น

 2. สามารถแก้ปัญหาในเรือ่งการเดนิทางของผูส้อนได้

 3. เป็นการสนับสนุน นโยบายในการพัฒนาหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย

 4. ได้บทเรียนส�าหรับการเรียนแบบ e-Learning 

วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน เรื่องหลักการจัดวาง              

เครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย ในรูปแบบของเว็บเพจ ส�าหรับ

ผู ้ที่ก�าลังศึกษาในวิชาน้ีได้เรียน หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาได้           

เข้ามาเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

  ตัวแปรต้น คือ บทเรียนออนไลน์เรื่องหลักการจัด

วางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย

  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียน

ประสิทธิผลของบทเรียน และค่าความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 เรือ่งหลกัการจดัวางเครือ่งเรอืนภายในบ้านพกัอาศยั

 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  การด�าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยก�าหนดประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างดังนี้

  2.1 ประชากร

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

ปริญญาตรี ชั้นป ี ท่ี  2,3 หรือท่ีลงทะเบียนเรียน วิชา                        

การออกแบบตกแต่งภายใน รหัสวิชา 554251 โปรแกรมวิชา

ออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 

2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ�านวน 22 คน กลุ่มที่ 2 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน) จ�านวน 12 คน

  2.2 กลุ่มตัวอย่าง

   การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่ม

แบบง่าย (Simple Random Sampling) หรือการจับฉลาก

เลือกกลุ่มตัวอย่าง จากนักศึกษา 2 กลุ่ม โดยนักศึกษาช้ัน         

ปีที่ 2 จ�านวน 22 คน ถูกสุ่มเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นการ

ทดลองเรียนด ้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ออนไลน์ วิชา                 

การออกแบบตกแต่งภายใน 1 ซึ่งแต่ละครั้งจะมีการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของบทเรียน

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

  3.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือน

ภายในบ้านพักอาศัยด�าเนินการพัฒนาตามกระบวนการ           

อันประกอบด้วย

   3.1.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

ตกแต่งภายใน 1 รหสัวชิา 554251 ตามหลกัสตูรอตุสาหกรรม

ศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

   3.1.2 ศึกษาเนื้อหาเรื่องหลักการจัดวาง

เครือ่งเรอืนภายในบ้านพกัอาศยั พร้อมกบัการวเิคราะห์เนือ้หา

เพื่อแยกเป็นบทเรียน ก�าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป และก�าหนด

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

   3.1.3 น�าเนื้อหาที่จัดล�าดับแล้วมาเขียน        

เป็นสคริปต์

   3.1.4 น�าสครปิต์มาพฒันาเป็นอิเลก็ทรอนกิส์

ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมประยกุต์ ได้แก่ โปรแกรมตกแต่งภาพ

กราฟิก Adobe Photoshop 6.0 โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก

และภาพเคล่ือนไหว 2 มิติด้วย Macromedia Flash 5.0         

และสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3D Studio Max

  3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เป็นการ

สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการวิเคราะห์

เนือ้หา วตัถปุระสงค์ทัว่ไป และวตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรมของ

บทเรยีนทีส่ร้างข้ึน โดยก�าหนดให้แบบทดสอบเป็นข้อสอบชนดิ 

4 ตัวเลือก จ�านวน 60 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา และ

วัตถุประสงค์ของบทเรียนท่ีใช้ในการทดลองโดยแบ่งเป็น       

หน่วยละ 10 ข้อ
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  3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 เร่ืองหลกัการจดัวางเครือ่งเรอืนภายในบ้านพกัอาศยั

  3.4 ระบบระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

  4.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด�าเนินการโดยการ         

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการจับสลากจากนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การออกแบบตกแต่ง       

ภายใน 1 ภาคเรียนท่ี 2/2554 ปีการศึกษา 2554 คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม จาก 2 ห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน 

  4.2 การวางแผนเก็บผลทดลอง ด้วยการก�าหนด

วัน เวลา และสถานที่ท�าการทดลองเรียนด้วยบทเรียน

อเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เร่ือง

หลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย ในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2554

  4.3 การเก็บข้อมูลการทดลอง ประกอบด้วย

   4.3.1 การท�าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลงบน Server  ท�าการทดลอง โดยให้

กลุม่ตวัอย่างเรียนเนือ้หาวชิา การออกแบบตกแต่งภายใน เรือ่ง 

หลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย จากบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้เรียนสามารถ

ศกึษาได้เพยีงครัง้เดยีวและต้องอยูภ่ายในเวลาทีก่�าหนด 5 คาบ

เรียน เมือ่ผู้เรียนได้เรียนไปจนจบเนือ้หาในแต่ละเรือ่งย่อยแล้ว 

ท�าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการท�าแบบฝึกหัด         

หลังบทเรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (Sever) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ             

บทเรียน 

   4.3.2 การท�าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษา

เนื้อหาจนจบบทเรียนแล้วโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลง

เครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัได้

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดเก็บข้อมูล 3 ส่วน เพ่ือการ

วิ เคราะห ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ประกอบด้วย ผลคะแนนการท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และผลคะแนน

การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย

บทเรียน

   4.3.3 การประเ มินความพึ งพอใจของ

นักศึกษาต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยการใช้

แบบสอบถาม

 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้สรุปผล

  5.1 สถิติพื้นฐานท่ีใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล          

การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ 

บทเรียนเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อ ใช้การพิจารณา

จากการท�าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด โดยแสดงเป็นค่า 

ตัวเลข 2 ค่า คือ E
1
/E

2
 = 80/80 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

เกณฑ์ประสทิธภิาพคอื จ�านวนนกัเรยีนทัง้หมดท�าแบบทดสอบ

ก่อนเรียน (Pretest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และจ�านวน

นักเรียนทั้งหมดท�าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ได้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80

  5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของ        

บทเรียนค่าดัชนีประสิทธิผลจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 

หากค่าทดสอบก่อนเรียนเป็น 0 และค่าทดสอบหลังเรียน         

เป็น 0 แสดงว่าบทเรยีนทีพ่ฒันาข้ึนไม่สามารถช่วยให้นกัศึกษา

มปีระสทิธผิลทางการเรยีนท่ีสงูข้ึน หรอืนกัศกึษาไม่มพีฒันาการ

ทางการเรียนรู้

ผลกำรวิจัย
 การวจัิยครัง้นีม้วีตัถุประสงค์ของการวจิยั ดงันีเ้พือ่สร้าง

บทเรียนส�าหรับการเรียนแบบ e-Learning วิชาการออกแบบ

ตกแต่งภายใน 1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

ค่าความพึงพอใจบทเรียนส�าหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์วชิาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 ทีส่ร้างขึน้ หลงัจาก

ได้ท�าการทดลองตามกระบวนการทดลองแล้วจงึน�าผลคะแนน

ของกลุ่มทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ ผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. ตัวอย่างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1
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  3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 เรือ่งหลกัการจดัวางเครือ่งเรอืนภายในบ้านพกัอาศยั

  3.4 ระบบระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสมีา

 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

  4.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด�าเนินการโดยการ         

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการจับสลากจากนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การออกแบบตกแต่ง       

ภายใน 1 ภาคเรียนท่ี 2/2554 ปีการศึกษา 2554 คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม จาก 2 ห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน 

  4.2 การวางแผนเก็บผลทดลอง ด้วยการก�าหนด

วัน เวลา และสถานที่ท�าการทดลองเรียนด้วยบทเรียน

อเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เร่ือง

หลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย ในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2554

  4.3 การเก็บข้อมูลการทดลอง ประกอบด้วย

   4.3.1 การท�าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลงบน Server  ท�าการทดลอง โดยให้

กลุ่มตวัอย่างเรียนเนือ้หาวชิา การออกแบบตกแต่งภายใน เรือ่ง 

หลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย จากบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยผู้เรียนสามารถ

ศึกษาได้เพยีงครัง้เดยีวและต้องอยูภ่ายในเวลาทีก่�าหนด 5 คาบ

เรียน เมือ่ผูเ้รยีนได้เรยีนไปจนจบเนือ้หาในแต่ละเรือ่งย่อยแล้ว 

ท�าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการท�าแบบฝึกหัด         

หลังบทเรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (Sever) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ             

บทเรียน 

   4.3.2 การท�าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษา

เนื้อหาจนจบบทเรียนแล้วโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลง

เครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัได้

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดเก็บข้อมูล 3 ส่วน เพ่ือการ

วิ เคราะห ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ประกอบด้วย ผลคะแนนการท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และผลคะแนน

การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย

บทเรียน

   4.3.3 การประเ มินความพึ งพอใจของ

นักศึกษาต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยการใช้

แบบสอบถาม

 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้สรุปผล

  5.1 สถิติพื้นฐานที่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล          

การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ 

บทเรียนเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อ ใช้การพิจารณา

จากการท�าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด โดยแสดงเป็นค่า 

ตัวเลข 2 ค่า คือ E
1
/E

2
 = 80/80 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

เกณฑ์ประสทิธภิาพคือ จ�านวนนกัเรยีนทัง้หมดท�าแบบทดสอบ

ก่อนเรียน (Pretest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และจ�านวน

นักเรียนทั้งหมดท�าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ได้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80

  5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของ        

บทเรียนค่าดัชนีประสิทธิผลจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 

หากค่าทดสอบก่อนเรียนเป็น 0 และค่าทดสอบหลังเรียน         

เป็น 0 แสดงว่าบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ไม่สามารถช่วยให้นักศึกษา

มปีระสทิธผิลทางการเรียนท่ีสงูขึน้ หรือนักศึกษาไม่มพีฒันาการ

ทางการเรียนรู้

ผลกำรวิจัย
 การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ของการวจัิย ดงัน้ีเพ่ือสร้าง

บทเรียนส�าหรับการเรียนแบบ e-Learning วิชาการออกแบบ

ตกแต่งภายใน 1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

ค่าความพึงพอใจบทเรียนส�าหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์วชิาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 ทีส่ร้างขึน้ หลงัจาก

ได้ท�าการทดลองตามกระบวนการทดลองแล้วจงึน�าผลคะแนน

ของกลุ่มทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ ผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. ตัวอย่างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1
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 2. ผลการประเ มินประสิท ธิภาพของบทเรียน

อเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์วชิาการออกแบบตกแต่งภายใน 1ผูว้จัิย

ด�าเนินการด้วยการน�าค่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 6 หัวข้อ มาเป็นข้อมูลการ

ภำพที่ 1 ตัวอย่างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 ซึ่งพัฒนาบทเรียนในลักษณะวีดีโอ 

ประเมนิประสทิธภิาพบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์วิชาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1 ตามสมการการค�านวณประสิทธิภาพ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E1/E2

  จากตารางที่ 1 ค่าคะแนนเต็มมีค่าเท่ากับ 60 

คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 

31.32 และค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 

ตำรำงที่ 1  แสดงตารางแสดงผลคะแนนก่อนและหลังเรียนเพื่อประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชา

   การออกแบบตกแต่งภายใน 1

 
การทดสอบ

 N X

  (จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง) (ค่าเฉลี่ย)

คะแนนก่อนเรียน (60) 22 31.32

คะแนนหลังเรียน (60) 22 36.91

36.91 ดงันัน้ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการมค่ีาเท่ากบั 52.2 

และค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์เท่ากบั 61.52 รายละเอยีดดัง

แสดงในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2  ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1

 N  ประสิทธิภาพของกระบวนการ    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E
1
/E

2

  คะแนนเต็ม X E
1
 X  E

2

 22 60 31.32 52.2 36.91  61.52 52.2/61.52



46   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 ((September - December 2016)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) 46   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.2 ((May - August 2016)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)

 เนื่องจากเน้ือหาทั้ง 6 เรื่องที่เลือกมาสร้างบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากรายวิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 โดยเน้ือหาทั้งหมดมีลักษณะเป็นบรรยาย เมื่อให้

นักศึกษาเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนา

เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนต�่ากว่า

ค่ามาตรฐาน 80/80

  จากผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 ซึ่ง

มีค่า E
1
/E

2 
เท่ากับ 52/62

 3. ผลการประ เมิ นประสิ ทธิ ผลของบท เ รี ยน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1

  จากตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effec-

tiveness  Index: E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.195 เมื่อน�ามาค�านวณ

ให้อยูใ่นรูปของร้อยละ เพือ่ความเข้าใจต่อค่าประสทิธผิล ด้วย

การน�าค่าที่ได้คูณด้วยร้อย ค่าดัชนีประสิทธิผลจึงมีค่าเท่ากับ 

19.50% การวเิคราะห์ดชันปีระสทิธผิลของความก้าวหน้าทาง

ตำรำงที่ 3  ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิผลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1

 
รายการ N  

    ผลรวมคะแนนทดสอบ              (X)    
 ผลต่างของคะแนน  ดัชนีประสิทธิผล

   Pre test Post test Pre test Post test

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22 689 812 31.32 36.91 123 0.195

พฒันาการของผูเ้รยีนเท่ากบั 0.195 หรอืคดิเป็นร้อยละ 19.50 

แสดงว่าผู ้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู ้        

เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.50

 4. การประเมินค่าความพึงพอใจของผู ้ เรียนต่อ            

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ตำรำงที่ 4  ตารางแสดงผลการประเมินค่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบ

   ตกแต่งภายใน 1

 
 รายการประเมิน

  ความพึงพอใจ

   X S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.  การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 3.45 0.60 ปานกลาง

2. การระบุแหล่งข้อมูลและเอกสารส�าหรับค้นคว้า 3.45 0.60 ปานกลาง

3.  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 3.50 0.74 มาก

4.  การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 3.45 0.80 ปานกลาง

5.  ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรียน 3.23 0.61 ปานกลาง

6. ล�าดับขั้นตอนการเสนอเนื้อหา 3.23 0.43 ปานกลาง

7.  การสร้างความเข้าใจในเนื้อหา 3.50 0.51 มาก

8.  กิจกรรมการเรียนการสอน  3.68 0.48 มาก

9.  สื่อประกอบการเรียนการสอน 3.50 0.60 มาก

10.  การส่งเสริมการเรียนรู้  3.50 0.60 มาก

11.  การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการเรียน 3.36 0.66 ปานกลาง

12.  การสร้างความเข้าใจตนเอง  3.36 0.49 ปานกลาง

13.  การกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3.41 0.59 ปานกลาง

14.  การวัดและการประเมินผล  3.50 0.60 มาก

  รวม 3.44 0.59 ปำนกลำง
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 เนื่องจากเน้ือหาทั้ง 6 เรื่องที่เลือกมาสร้างบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากรายวิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 โดยเนื้อหาทั้งหมดมีลักษณะเป็นบรรยาย เมื่อให้

นักศึกษาเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนา

เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนต�่ากว่า

ค่ามาตรฐาน 80/80

  จากผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 ซึ่ง

มีค่า E
1
/E

2 
เท่ากับ 52/62

 3. ผลการประ เมิ นประสิ ทธิ ผลของบท เ รี ยน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1

  จากตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effec-

tiveness  Index: E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.195 เมื่อน�ามาค�านวณ

ให้อยูใ่นรูปของร้อยละ เพือ่ความเข้าใจต่อค่าประสทิธผิล ด้วย

การน�าค่าที่ได้คูณด้วยร้อย ค่าดัชนีประสิทธิผลจึงมีค่าเท่ากับ 

19.50% การวเิคราะห์ดชันปีระสทิธผิลของความก้าวหน้าทาง

ตำรำงที่ 3  ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิผลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1

 
รายการ N  

    ผลรวมคะแนนทดสอบ              (X)    
 ผลต่างของคะแนน  ดัชนีประสิทธิผล

   Pre test Post test Pre test Post test

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22 689 812 31.32 36.91 123 0.195

พฒันาการของผูเ้รยีนเท่ากบั 0.195 หรอืคดิเป็นร้อยละ 19.50 

แสดงว่าผู ้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู ้        

เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.50

 4. การประเมินค่าความพึงพอใจของผู ้ เรียนต่อ            

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ตำรำงที่ 4  ตารางแสดงผลการประเมินค่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบ

   ตกแต่งภายใน 1

 
 รายการประเมิน

  ความพึงพอใจ

   X S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.  การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 3.45 0.60 ปานกลาง

2. การระบุแหล่งข้อมูลและเอกสารส�าหรับค้นคว้า 3.45 0.60 ปานกลาง

3.  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 3.50 0.74 มาก

4.  การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 3.45 0.80 ปานกลาง

5.  ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรียน 3.23 0.61 ปานกลาง

6. ล�าดับขั้นตอนการเสนอเนื้อหา 3.23 0.43 ปานกลาง

7.  การสร้างความเข้าใจในเนื้อหา 3.50 0.51 มาก

8.  กิจกรรมการเรียนการสอน  3.68 0.48 มาก

9.  สื่อประกอบการเรียนการสอน 3.50 0.60 มาก

10.  การส่งเสริมการเรียนรู้  3.50 0.60 มาก

11.  การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการเรียน 3.36 0.66 ปานกลาง

12.  การสร้างความเข้าใจตนเอง  3.36 0.49 ปานกลาง

13.  การกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3.41 0.59 ปานกลาง

14.  การวัดและการประเมินผล  3.50 0.60 มาก

  รวม 3.44 0.59 ปำนกลำง
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 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1         
โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีความพึงพอใจ ด้านการจัดเตรียม
เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�าหรบัการเรยีนการสอน มีค่าเฉลีย่ 3.45 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านการระบุแหล่งข้อมูล     
และเอกสารส�าหรับค้นคว้า มีค่าเฉลี่ย 3.45 ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้                  
มีค่าเฉลี่ย 3.50 ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านการกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.45 ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางด้านการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรียน                     
มีค่าเฉลี่ย 3.23 ความพึงพอใจในระดับปานกลางด้านล�าดับ         
ขั้นตอนการเสนอเน้ือหา มีค่าเฉล่ีย 3.23 ความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง ด้านการสร้างความเข้าใจในเนือ้หา มค่ีาเฉลีย่ 
3.50 ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านกิจกรรมการเรียน           
การสอน มีค่าเฉลี่ย 3.68 ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ความพึงพอใจ       
ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.50       
ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อ        
การเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.36 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ด้านการสร้างความเข้าใจตนเอง มค่ีาเฉลีย่ 3.36 ความพงึพอใจ
ในระดับปานกลาง ด้านการกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า
เฉลี่ย 3.41 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านการวัดและ
การประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.50 ความพึงพอใจในระดับมาก 
รวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ย 3.44 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
 5. สรุปผลกำรวิจัย
  5.1 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวาง         
เครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย 
   ผูวิ้จยัศกึษาค�าอธบิายรายวชิา และน�าเนือ้หา
ที่ได้มาน�าเสนอในลักษณะของวีดีโอ ภาพนิ่งเสริมการบรรยาย 
รวมการด�าเนินงานทัง้หมด 6 ตอน คอื 1) ประวตักิารออกแบบ
ตกแต่งภาย2) การออกแบบตกแต่งภายในห้องครัว 3) การ
ออกแบบตกแต่งภายในห้องนั่งเล่น 4) การออกแบบตกแต่ง
ภายในห้องนอน 5) การออกแบบตกแต่งภายในห้อง                      
รับประทานอาหารและ  6) การออกแบบตกแต่งภายในห้องน�า้ 
   กระบวนการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ยงัขาดการวเิคราะห์หาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) 
ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ท�าให้ขาดโอกาสได้รับ       
ข้อเสนอแนะจากผู ้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ก�าหนด

  5.2 การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 เรือ่งหลกัการจดัวางเครือ่งเรอืนภายในบ้านพักอาศัย

   การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล        

ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ พบว่า ประสิทธิภาพ          

อยู่ในระดับ 52/62 (ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการมีค่า

เท่ากับ 52.2 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 61.52) 

ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของบทเรียนที่ต�่ากว่าค่ามาตรฐาน 

80/80 แสดงว่าบทเรียนนี้ต้องมีการปรับปรุง

   ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness 

Index: E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.195 นักศึกษามีความก้าวหน้าทาง

พัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.50

  5.3 การศกึษาความพงึพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ 

วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวาง         

เครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย 

   นกัศกึษากลุม่ตวัอย่างจ�านวน 22 คน เป็นชาย 

18 คน และหญงิ 4 คน มค่ีาความพงึพอใจต่อบทเรยีนออนไลน์ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยด้านท่ี

นกัศกึษาพอใจมากทีส่ดุคอืการสร้างกจิกรรม สร้างส่ือการสอน 

การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้ของผู้เรียน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และค่าความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุดคือ      

ด้านการสร้างความเข้าใจ การกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ดังนั้น

สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยไม่มีอาจารย์สอน ต้องมี

การสร้างความเข้าใจ และการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากนักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และนักศึกษายังคงต้องการให้อาจารย์ผู้สอนมา

บรรยายร่วมด้วย

อภิปรำยผล
 1. ความไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

ระบบอินเทอร์เน็ต พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์

เป็นของตนเองและไม่ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ท�าให้

ต้องมาศึกษาบทเรียนออนไลน์ท่ีมหาวิทยาลัยซึ่งมีจ�านวน

คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ส่งผลให้

ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ตามที่คาดไว้ นอกจาก

นั้น ขีดจ�ากัดของระบบอินเทอร์เน็ตท�าให้เกิดปัญหาในการ      

เข้าสูร่ะบบ การดาวน์โหลดเอกสาร การอพัโหลดการบ้าน และ

การแสดงวีดิทัศน์ ท�าให้เกิดความไม่สะดวกและส่งผลให้การ

เรียนไม่ต่อเนื่อง
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 2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา การเรียนรู ้         

ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนออนไลน์ใช้ได้ดีกับนักศึกษาท่ีมี      

ความรับผิดชอบและสามารถบังคับตนเองได้ หากนักศึกษา 

ขาดความรับผิดชอบ แบ่งเวลาไม่เป็นนักศึกษาอาจจะไม่เข้า

เรียนหรือไม่ตั้งใจเรียน

 3. ความพึงพอใจในการเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช ้

บทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับปานกลางปัญหาอันเนื่องมาจาก 

  3.1 ปัญหาความไม่พร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์

และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้                      

ไม่สะดวกในการเรียน 

  3.2 การขาดการปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ส่งผลให้

นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน การศึกษาด้วยตนเอง          

อาจท�าให้นักศึกษาไม่สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดีเท่า         

การฟังบรรยายในห้องเรียนและไม่สามารถสอบถามได้ทันที 

เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาท�าให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง

  3.3 รปูแบบการน�าเสนอเน้ือหาไม่สามารถกระตุน้

ในเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน การน�าเสนอท่ี       

เรียบง่าย ขาดมัลติมีเดียหรือส่ิงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและ

ความรูส้กึอยากเรยีนรู้อย่างต่อเนือ่งอาจเป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้

ไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียน ทั้งนี้เกิดจากระยะเวลาท่ีมีจ�ากัด

และขีดความสามารถของผู ้วิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการจัดท�าบทเรียนออนไลน์

  อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า        

บทเรยีนออนไลน์มปีระโยชน์ต่อการเรยีนในรายวชิานีเ้น่ืองจาก

สามารถเสริมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ

และใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนการสอนได้ นอกจาก

นั้น ยังเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้าน

การใช้คอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต        

ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์นั้น       

เหมาะส�าหรับผู้เรียนที่มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ ระบบ

อินเทอร์เน็ต ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ

สามารถบริหารเวลาและควบคุมตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้

  การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยต ้องการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 

พร้อมกับศึกษาค่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และค่าความ       

พงึพอใจของผู้เรียนต่อบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์วชิาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนออนไลน์

ที่พัฒนามีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน แต่ผู้เรียนมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี       

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

  1.1 ควรน�าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน          

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ 

Moodle ของมหาวิทยาลัยรองรับการน�าแบบทดสอบ            

ก่อนเรียนหลังเรียนมาด�าเนินงานแบบออนไลน์ท่ีแท้จริง          

โดยให้น�าคูม่อืครแูละคูม่อืนกัเรยีนมาวางบนระบบจดัการเรยีน

การสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังตัวอย่างที่

ศึกษาพบว่าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของ

มหาวิทยาลัยอื่นมีการพัฒนาคู่มือครูและคู่มือนักเรียนมาวาง

บนระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ เช่น ระบบ e-learning 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กฤษณา              

สิกขมาน, 2554) สามารถเข้าศึกษาตัวอย่างที่http://           

e l e a r n i n g . r m u t l . a c . t h / m a i n / fi l e . p h p /

manual_e-Learning_teacher.pdf หรือระบบการศึกษา

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://     

www.spu.ac.th/ooe/e-book ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศการ

จัดการระบบ e-learning ระดับอุดมศึกษา

  1.2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

ควรมีการพัฒนารูปแบบของสื่อที่หลากหลาย (Multimedia) 

โดยสื่อแต่ละชนิดจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมแรงในการ 

กระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้สึกสนใจ กระตุ้นให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับการสร้างสื่อที่นักศึกษาสามารถ

ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ได้ เช่น เกม การท�าใบงาน การ

ทดสอบจับเวลา การแข่งขัน เป็นต้น โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรม

ท่ีจัดลงบนส่ือการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Moodle ของ

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน ์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมได้ข้อเสนอแนะนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ          

ดนุภัค  เชาว์ศรีกุล (2555) ซึ่งเขียนรายงานวิจัยเรื่อง การวิจัย

และพฒันาสือ่มลัตมีิเดยีบนเวบ็ ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 2 โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนเสนอแนะขอให้มีเกมใน     

บทเรียน e-learning 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย 

จึงมีแนวทางการด�าเนินงานเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

  2.1 เพิ่มเครื่องมือในการวิจัยลงไปในบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 อัน
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 2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา การเรียนรู ้         

ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนออนไลน์ใช้ได้ดีกับนักศึกษาท่ีมี      

ความรับผิดชอบและสามารถบังคับตนเองได้ หากนักศึกษา 

ขาดความรับผิดชอบ แบ่งเวลาไม่เป็นนักศึกษาอาจจะไม่เข้า

เรียนหรือไม่ตั้งใจเรียน

 3. ความพึงพอใจในการเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช ้

บทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับปานกลางปัญหาอันเนื่องมาจาก 

  3.1 ปัญหาความไม่พร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์

และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้                      

ไม่สะดวกในการเรียน 

  3.2 การขาดการปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ส่งผลให้

นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน การศึกษาด้วยตนเอง          

อาจท�าให้นักศึกษาไม่สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดีเท่า         

การฟังบรรยายในห้องเรียนและไม่สามารถสอบถามได้ทันที 

เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาท�าให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง

  3.3 รปูแบบการน�าเสนอเนือ้หาไม่สามารถกระตุน้

ในเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน การน�าเสนอท่ี       

เรียบง่าย ขาดมัลติมีเดียหรือส่ิงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและ

ความรู้สึกอยากเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งอาจเป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้

ไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียน ท้ังนี้เกิดจากระยะเวลาท่ีมีจ�ากัด

และขีดความสามารถของผู ้วิจัยเก่ียวกับการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการจัดท�าบทเรียนออนไลน์

  อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า        

บทเรยีนออนไลน์มปีระโยชน์ต่อการเรยีนในรายวชิานีเ้น่ืองจาก

สามารถเสริมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนปกติ

และใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนการสอนได้ นอกจาก

นั้น ยังเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้าน

การใช้คอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต        

ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์นั้น       

เหมาะส�าหรับผู้เรียนท่ีมีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ ระบบ

อินเทอร์เน็ต ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ

สามารถบริหารเวลาและควบคุมตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้

  การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยต ้องการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 

พร้อมกับศึกษาค่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และค่าความ       

พงึพอใจของผูเ้รยีนต่อบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์วชิาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 1 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนออนไลน์

ที่พัฒนามีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน แต่ผู้เรียนมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี       

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

  1.1 ควรน�าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน          

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ 

Moodle ของมหาวิทยาลัยรองรับการน�าแบบทดสอบ            

ก่อนเรียนหลังเรียนมาด�าเนินงานแบบออนไลน์ที่แท้จริง          

โดยให้น�าคูม่อืครแูละคู่มอืนกัเรยีนมาวางบนระบบจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังตัวอย่างที่

ศึกษาพบว่าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของ

มหาวิทยาลัยอื่นมีการพัฒนาคู่มือครูและคู่มือนักเรียนมาวาง

บนระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ เช่น ระบบ e-learning 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กฤษณา              

สิกขมาน, 2554) สามารถเข้าศึกษาตัวอย่างที่http://           

e l e a r n i n g . r m u t l . a c . t h / m a i n / fi l e . p h p /

manual_e-Learning_teacher.pdf หรือระบบการศึกษา

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://     

www.spu.ac.th/ooe/e-book ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศการ

จัดการระบบ e-learning ระดับอุดมศึกษา

  1.2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

ควรมีการพัฒนารูปแบบของสื่อที่หลากหลาย (Multimedia) 

โดยสื่อแต่ละชนิดจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมแรงในการ 

กระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้สึกสนใจ กระตุ้นให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับการสร้างสื่อที่นักศึกษาสามารถ

ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ได้ เช่น เกม การท�าใบงาน การ

ทดสอบจับเวลา การแข่งขัน เป็นต้น โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรม

ท่ีจัดลงบนส่ือการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Moodle ของ

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน ์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมได้ข้อเสนอแนะนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ          

ดนุภัค  เชาว์ศรีกุล (2555) ซึ่งเขียนรายงานวิจัยเรื่อง การวิจัย

และพฒันาสือ่มลัติมีเดียบนเวบ็ ส�าหรบันักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่ 2 โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนเสนอแนะขอให้มีเกมใน     

บทเรียน e-learning 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย 

จึงมีแนวทางการด�าเนินงานเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

  2.1 เพิ่มเครื่องมือในการวิจัยลงไปในบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 อัน
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ประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ให้นักศึกษา

สามารถด�าเนินการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ได้อย่างแท้จริง เพ่ือลดทรัพยากรด้านงบประมาณ        

(ค่ากระดาษ ค่าจ้างด�าเนินการค�านวณผลคะแนน ค่าเดินทาง

มาสอบของนกัศึกษา ฯลฯ) และเวลา (เวลาในการเดนิทาง เวลา

ในการจัดสอบ เป็นต้น) นอกจากช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่าย

และเวลา 

   ทั้งน้ีเน่ืองจากการท�าแบบทดสอบออนไลน์

โดยระบบของ Moodle ระบบสามารถจับเวลาการทดสอบ 

อาจารย์ผู้สอนสามารถตั้งเวลาเปิดปิดระบบ เมื่อถึงเวลาที่

ก�าหนดระบบจะท�าการเปิดอัตโนมัติ และเมื่อหมดเวลาการ

ทดสอบระบบจะปิดระบบทันที ท�าให้ง่ายต่อการดูแลและ

ควบคุมการทดสอบ ระบบจะท�าการเก็บข้อมูลและค่าคะแนน

การสอบของนักศึกษา รวมถึงสามารถแสดงผลเป็นกราฟตาม

ที่ผู้สอนต้องการ

  2.2 เพิม่สือ่การสอนในลกัษณะ Multimedia เช่น

สร้างสื่อการสอนจาก flash หรือเกมการออกแบบตกแต่ง

ภายใน ตามเนื้อหารายวิชา วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 

1หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ โปรแกรมวชิาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

   ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ          

ผู ้เรียน หากผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้เรียนดีข้ึน 

(คะแนนทดสอบก่อนเรยีน/คะแนนทดสอบหลงัเรยีน) จะส่งผล

ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 สูงขึ้นตามไปด้วย 

รวมถึงค่าความพงึพอใจของผูเ้รยีนกจ็ะเพิม่ขึน้ตามล�าดับ แม้ว่า

รายวิชาดังกล่าวไม่มีอาจารย์คอยสอนเสริมคู่กับสื่อการสอน

ออนไลน์ดงักล่าว ซึง่จะน�ามาซึง่การแก้ปัญหาการจดัการเรยีน

การสอนด้านการออกแบบตกแต่งภายใน หรือน�ามาซึ่งการให้

บริการวิชาการแก่ผู้สอนใจการออกแบบตกแต่งภายใน เม่ือ       

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์หรือสงูกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน หรือการเปิดสอนรายวิชาวิชาการออกแบบ

ตกแต่งภายใน 1 โดยไม่มีอาจารย์ผู้สอน เมื่อนักศึกษาสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.3 เปล่ียนลักษณะการวิจัยเป็นแบบการวิจัย 

แบบทดลอง ด้วยการใช้ 2 กลุม่ทดลอง เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ

ผลการเรียนจากการเรยีนผ่านบทเรียนอเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์

วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 และการศึกษาแบบปกติ 

  2.4 มีการศึกษาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน 1 ด ้วยการน�าค�าอธิบายรายวิชาจากหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาศึกษาและ

ออกแบบสื่อการสอน หลังจากนั้นเชิญผู ้เชี่ยวชาญมาช่วย

วิเคราะห์หาค่า IOC ของบทเรียน

  2.5 พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ออนไลน์

วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 ให้สมารถท�างานได้บน          

มือถือ เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษามีโทรศัพท์มือถือทุกคน และ

ปัจจุบันระบบของ Moodle สามารถรองรับการท�างานบน        
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