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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิ ง เรื่ องนํ า้ ฟ้า โดยศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่ผ่านการใช้ คอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
คอร์ ส แวร์ อีเลิร์ นนิ ง กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ใ นการศึกษาเป็ นนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี การเกษตร ที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 32 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การศึกษาคือ คอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิ งรายวิชาอุตุนิ ยมวิทยาการเกษตร เรื่ องนํ า้ ฟ้า พัฒนาโดยใช้ โปรแกรม Adobe
Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนวิชา
อุตุนิย มวิท ยาการเกษตร เรื่ อ งนํ า้ ฟ้ าและแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้ คอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิ ง ทํ าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสถิติด้วย pair-t test
ผลการวิจยั พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้ วยแบบทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้ คอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้าในด้ านเนื ้อหา ด้ านการนําเสนอ ด้ านการใช้ งานและด้ านความพึงพอใจใน
ภาพรวม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.82, 4.01 และ 3.93 ซึง่ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ดังนันผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้สรุ ปได้
ว่า ชุดการเรี ยนการสอนด้ วยด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิ ง เรื่ องนํ า้ ฟ้า มีคุณภาพดีมากทัง้ ในด้ านเนื อ้ หา ในด้ านการ
นํ าเสนอและด้ านการใช้ ง านสามารถช่วยพัฒนาความรู้ และเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง ให้ แ ก่
นักศึกษามากขึ ้น
คําสําคัญ : คอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความพึงพอใจของผู้เรี ยน นํ ้าฟ้า นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร

Abstract
The purposes of the study were developed E-learning courseware for Agricultural Meteorology:
precipitation, to study the learning achievement of students who learned by using this courseware and
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to study student’s satisfaction toward the e-Learning courseware. The samples in this study were 32
Animal science and agricultural technology students who registered Agricultural Meteorology in
Semester 1 of the 2012 Academic year. The materials using in this study were (1) E-learning
courseware for Agricultural Meteorology: precipitation developed by Adobe Flash, Adobe Photoshop,
Raptivity and Elicitus Content Publisher, (2) examination paper on precipitation, Semester 1 of the 2012
Academic year, and (3) a questionnaire about students’ satisfaction. The data was analyzed by
statistical program. The resulting data was statistically analyzed in terms of mean, standard deviation
(SD), and the pair - t test.
The data showed that the post-test scores were significantly higher than the pre-test scores at
0.05 levels. The means of the students’ satisfaction on e-Learning courseware: precipitation in terms of
course content, presentation, using and the mean score of satisfaction were figured up at 4.00, 3.82,
4.01 and 3.93, respectively. They were at a very satisfied level. It can be then concluded that this
courseware on atmospherics is good quality, helping students to develop knowledge and strengthen
efficiency self-directed learning.
Keywords: e-Learning Courseware, Learning Achievement, Students’ Satisfaction, Precipitation, Animal Sciences and Agricultural
Technology student
e-mail address: phisit186@gmail.com

คํานํา
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบันพบว่า ผู้เรี ยนมีความรู้ พืน้ ฐานที่แตกต่างกัน
และใช้ เ วลาในการเรี ย นรู้ ไม่เท่ ากัน เพราะผู้เรี ย นแต่ล ะคนมีค วามถนัด ความสามารถ ความรู้ ทัก ษะ เจตคติ
บุคลิกภาพประสบการณ์ และรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน จากความแตกต่างของผู้เรี ยนในเรื่ องต่างๆ เหล่านี ้
นําไปสูป่ ั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน เนื่องจากผู้เรี ยนที่เรี ยนเก่งจะสามารถเรี ยนเนื ้อหาได้ ทนั ในเวลาที่กําหนด
ไว้ สว่ นผู้เรี ยนที่เรี ยนอ่อน จะเรี ยนเนื ้อหาได้ ไม่ทนั ตามเวลาที่กําหนดและอาจจะไม่เข้ าใจในเนื ้อหาที่เรี ยน ดังนันการ
้
จัดการเรี ยนการสอนที่ไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจะส่งผลต่อปั ญหาในด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การนํ า สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนมาใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ เพื่ อ ทํ า ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
ประสบการณ์และสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ถกู กําหนดไว้ ในเวลาที่กําหนด(รวมพร, 2553) จากรายงาน
วิจัยของพิสิษฐ์ และคณะ (2554) ซึ่งได้ วิจยั และพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง วิชาฟิ สิกส์
พื ้นฐานเรื่ องเทอร์ โมไดนามิกส์ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงมี
ค่าระดับเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ซึง่ อยู่ในระดับที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนีส้ ําหรั บ
รายวิชาอุตนุ ิยมวิทยาการเกษตรนันมี
้ รายงานการวิจยั ของพิสิษฐ์ และคณะ (2555ก) ได้ วิจยั และพัฒนาชุดการเรี ยน
การสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่ อง บรรยากาศของโลกสําหรับนักศึกษาคณะสัตว
ศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลัง
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เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนีค้ วามคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอน
ด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงมีคา่ ระดับเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 ซึง่ อยู่ในระดับที่นกั ศึกษามีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี
มาก และรายงานวิจัยและพัฒนาการพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิ ง เรื่ องรั งสีดวงอาทิ ตย์
สําหรั บนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอ่ การสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงมีค่าระดับเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 ซึง่ อยู่ในระดับที่นกั ศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก(พิสิษฐ์ และคณะ (2555ข)
มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนให้ อาจารย์ทํางานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ ้นในแต่ละ
คณะวิชา ตลอดจนมีการจัดฝึ กอบรมอาจารย์ ผ้ ูสอนให้ มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ระบบ eLearning ซึ่งการใช้ e-learning สามารถทําให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองและสามารถโต้ ตอบกับผู้สอนได้ การ
พัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงที่อยู่บนระบบ e-learning จึงจัดว่าเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่
เป็ นองค์ ประกอบสํ าคัญ ที่ ใช้ ในการเรี ยนการสอนบนระบบ e-Learning เพราะมี การถ่ายทอดเนื อ้ หาผ่านสื่ อ
มัลติมีเดีย ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถตรวจสอบความก้ าวหน้ าในการเรี ยนของตนเองได้ ตลอดเวลาส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ ทัก ษะใหม่ๆ รวมทัง้ เนื อ้ หาที่ ทันสมัยทัง้ ยังช่วยให้ ผ้ ูเ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนเนื อ้ หาเฉพาะบางส่วนที่
ต้ อ งการทบทวนได้ ดัง นั น้ การจั ด ทํ า ชุ ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยคอร์ ส แวร์ อี เ ลิ ร์ น นิ ง เรื่ อ งนํ า้ ฟ้ า ในรายวิ ช า
อุตนุ ิยมวิทยาการเกษตร จะเป็ นสื่อการสอนที่ผลิตขึ ้นเพื่อการสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็ นการ
พัฒนาอาจารย์ให้ เกิดงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาอุตนุ ิยมวิทยาการเกษตร เรื่ องนํ ้าฟ้าของนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร จากการใช้ ชดุ การเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้าของนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรหลังจากที่เรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง

วิธีการวิจัย
ประชากรในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษากับประชากร ซึง่ เป็ นนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 32 คน
โดยกําหนดให้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาทังหมด
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
1. ชุ ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยคอร์ ส แวร์ อี เ ลิ ร์ น นิ ง เรื่ อ งนํ า้ ฟ้ าสํ า หรั บ นัก ศึก ษาคณะสัต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ ประกอบด้ วยหน่วยย่อยทังหมด
้
3 หน่วย ดังนี ้
หน่วยที่ 1 ความสําคัญของนํ ้าฟ้าที่มีตอ่ การเกษตร
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หน่วยที่ 2 การตรวจวัดนํ ้าฟ้า
ชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า มีขนตอนการสร้
ั้
างดังนี ้
1.1 ศึกษาและจัดเตรี ยมเนื ้อหาสําหรับพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า
จากเอกสารประกอบการสอนรายวิ ช าอุตุนิ ย มวิ ท ยาการเกษตร คณะสัต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
1.2 กําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ เชิงพฤติกรรมของบทเรี ยน เรื่ องนํ ้าฟ้า
1.3 นําเนื ้อหา แบบทดสอบก่อนเรี ยนแบบทดสอบหลังเรี ยนมาเขียน Script และ Story Board เป็ นไฟล์
เอกสาร word (.doc) โดยออกแบบโครงสร้ างและการนําเสนอเนื ้อหาในรู ปแบบ Scripts และ Storyboard โดย
อาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาและการออกแบบการเรี ยนการสอน (instructional design)
1.4 เตรี ยมรู ปภาพ วิดีโอ และสร้ าง Animation ด้ วยโปรแกรม Adobe Flash
1.5 สร้ างสื่อคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง ตาม Script โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยใช้ โปรแกรมหลัก คือ Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher โดย
สื่อคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงประกอบด้ วยคําแนะนําการใช้ บทเรี ยน วัตถุประสงค์บทเรี ยนคําแนะนําการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยนเนือ้ หาพร้ อมตัวอย่าง โจทย์ เสริ มพร้ อมเฉลย คําแนะนําการใช้ แบบทดสอบหลัง
เรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง ได้ แก่
1) โปรแกรม Adobe Flash
2) โปรแกรม Adobe Photoshop
3) โปรแกรม Adobe Illustrator
4) โปรแกรม Raptivity
5) โปรแกรม Elicitus Content Publisher
6) เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel Pentium III Processor หรื อสูงกว่า 256 MB RAM เนื ้อที่ว่างบน
ฮาร์ ดดิสค์ 100 MB หรื อมากกว่า จอที่มีสีมากกว่า 256 สี สามารถใช้ ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 2000,
XP/NT4 SP6 หรื อมากกว่า ใช้ โปรแกรม Internet Explorer 5.5 หรื อสูงกว่า .NET Framework 1.1 หรื อสูงกว่า
1.6 นําสื่อมาทดลองใช้ กบั นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาอุตนุ ิยมวิทยาการเกษตร โดยให้ อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําการใช้ งานชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ ส
แวร์ อีเลิร์นนิง
1.7 ให้ นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างนําชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงไปศึกษาด้ วยตนเองเป็ น
เวลา 1 สัปดาห์
1.8 ศึกษาผลการใช้ ชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า โดย ทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนเพื่อเปรี ยบเทียบความรู้ ก่อนและหลังการใช้ ชดุ การเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า
1.9 ประเมินความพึงพอใจทางด้ านเนื ้อหา ด้ านการนําเสนอและด้ านการใช้ งาน
1.10 วิเคราะห์ผลของการใช้ ชดุ การเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องนํ ้าฟ้า ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้ อ โดยสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่ องนํา้ ฟ้าโดยนํา
แบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นทังหมด
้
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้ องตรงตามเนื ้อหา (IOC)
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบทดสอบ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ = 0.80
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํา้
ฟ้า ในด้ านเนือ้ หา การนําเสนอ และการใช้ งาน โดยใช้ ข้อคําถามที่ดดั แปลงจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
วัฒนา (2553)และกาญจนา (2551) ซึง่ ใช้ ในการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์
อีเลิร์นนิงในรายวิชาวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้
1. ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยชุดการ
เรี ยนการสอนเรื่ องนํ ้าฟ้า โดยใช้ การทดสอบค่าที (Paired t-test) และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติ
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของการใช้ ชดุ การเรี ยนการสอนโดยใช้ คา่ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สรุ ปผลตามเกณฑ์การให้ คะแนน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ ระดับมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อย
ที่สดุ เท่ากับ 5 4 3 2 1 ตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม กําหนดดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 กําหนดให้ อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 กําหนดให้ อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 กําหนดให้ อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนดให้ อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 กําหนดให้ อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจน้ อยที่สดุ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ข้ อมูลที่นํามาวิเคราะห์ ได้ แก่ คะแนนผลการทดสอบด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
(Pre-test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Post-test) เรื่ องนํ ้าฟ้า จํานวน 30 ข้ อ และคะแนนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนการสอนคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํา้ ฟ้าจากจํานวน 16
ข้ อคําถาม ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาอุตนุ ิยมวิทยาการเกษตร
ในภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 32 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ผลดังนี ้
1. ผลคะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 32 คน ซึง่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทังศึ
้ กษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ ชุดการเรี ยนการสอนคอร์ ส
แวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้าได้ ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
ชุดการเรี ยนการสอนคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า
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การทดสอบ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t
Sig.
ก่อนเรี ยน
32 30
12.56
2.45
หลังเรี ยน
32 30
21.25
2.77
20.124 .000*
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรี ยนการสอนคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง
เรื่ องนํ ้าฟ้า แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ ต่อชุดการเรี ยนการสอนคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า
ค่ าระดับการ
หัวข้ อการประเมิน
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประเมิน
1. ด้ านเนื ้อหา
4.00
0.772
ความพึงพอใจมาก
2. ด้ านการนําเสนอ
3.82
0.708
ความพึงพอใจมาก
3. ด้ านการใช้ งาน
4.01
0.801
ความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยรวม
3.93
0.760
ความพึงพอใจมาก
อภิรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยประสิทธิ ภาพของชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํา้ ฟ้าของนักศึกษา
คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยชุด
การเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํา้ ฟ้าสําหรั บนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิเคราะห์ด้วยสถิติค่า t-Test ปรากฏค่า t = 20.124 ซึง่ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สามารถสรุ ปได้ ว่า พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
(Posttest) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (Pre-test) แสดงให้ เห็นว่าว่าชุดการเรี ยนการสอนชุดนีม้ ีคณ
ุ ภาพ ทําให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ จริ งและผู้เรี ยนมีความพึงพอใจชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิงในระดับพึงพอใจมาก

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั และพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้าสําหรับนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ ได้ นํามาทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาอุตนุ ิยมวิทยาเกษตร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จํานวน 32 คน พบว่าภายหลังจากนักศึกษาได้ เรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิง เรื่ องนํ ้าฟ้า นักศึกษามี
ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Posttest) สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรี ยน (Pre-test) แสดงให้ เห็นว่าว่าชุดการเรี ยนการสอนชุดนี ้มีคณ
ุ ภาพ สามารถช่วยพัฒนาความรู้ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองได้ เมื่อประเมินความพึงพอใจทังในด้
้ านเนื ้อหา ด้ านการนําเสนอและด้ าน
การใช้ งาน นอกจากนีย้ ังพบว่าภาพรวมนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรี ยนการสอนในด้ านเนื ้อหาอยู่ความพึงพอใจมาก
ข้ อมูลที่ ได้ จากงานวิจัยนี จ้ ะเป็ นแนวทางในการทํ าวิจัยควรพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนด้ วยคอร์ สแวร์ อีเลิร์นนิ ง
ในเรื่ องอื่นๆในรายวิชาอุตนุ ิยมวิทยาการเกษตรต่อไป
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