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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า โดยศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีผ่านการใช้คอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า และความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้

คอร์สแวร์อีเลิร์นนิง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาอตุุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษาคือ คอร์สแวร์อีเลิร์นนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ืองนํา้ฟ้า พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe 

Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนวิชา

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ืองนํา้ฟ้าและแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้คอร์สแวร์อีเลิร์นนิง ทําการ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสถิติด้วย pair-t test 

 ผลการวิจยัพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของ

แบบทดสอบก่อนเรียนท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจท่ีมี

ตอ่การใช้คอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าในด้านเนือ้หา ด้านการนําเสนอ ด้านการใช้งานและด้านความพึงพอใจใน

ภาพรวม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00, 3.82, 4.01 และ 3.93 ซึง่อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นีส้รุปได้

ว่า ชุดการเรียนการสอนด้วยด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า มีคุณภาพดีมากทัง้ในด้านเนือ้หา ในด้านการ

นําเสนอและด้านการใช้งานสามารถช่วยพัฒนาความรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้แก่

นกัศกึษามากขึน้ 

คาํสาํคัญ : คอร์สแวร์อีเลิร์นนิง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพงึพอใจของผู้ เรียน นํา้ฟ้า นกัศกึษาคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 

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 
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คาํนํา 

 สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า ผู้ เรียนมีความรู้พืน้ฐานท่ีแตกต่างกัน 

และใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน เพราะผู้ เรียนแต่ละคนมีความถนัด ความสามารถ ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

บุคลิกภาพประสบการณ์และรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีแตกต่างกนั จากความแตกต่างของผู้ เรียนในเร่ืองต่างๆ  เหล่านี ้

นําไปสูปั่ญหาในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากผู้ เรียนท่ีเรียนเก่งจะสามารถเรียนเนือ้หาได้ทนัในเวลาท่ีกําหนด

ไว้สว่นผู้ เรียนท่ีเรียนออ่น จะเรียนเนือ้หาได้ไมท่นัตามเวลาท่ีกําหนดและอาจจะไม่เข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียน ดงันัน้การ

จดัการเรียนการสอนท่ีไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจะส่งผลต่อปัญหาในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การนําสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ เพ่ือทําให้ผู้ เ รียนเกิด

ประสบการณ์และสามารถเรียนรู้ได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ถกูกําหนดไว้ในเวลาท่ีกําหนด(รวมพร, 2553) จากรายงาน

วิจัยของพิสิษฐ์ และคณะ (2554) ซึ่งได้วิจยัและพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง วิชาฟิสิกส์

พืน้ฐานเร่ืองเทอร์โมไดนามิกส์ ผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนีค้วามคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงมี

ค่าระดบัเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีนักศึกษามีระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัดีมาก นอกจากนีส้ําหรับ

รายวิชาอตุนิุยมวิทยาการเกษตรนัน้มีรายงานการวิจยัของพิสิษฐ์ และคณะ (2555ก) ได้วิจยัและพฒันาชุดการเรียน

การสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงวิชาอตุุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ือง บรรยากาศของโลกสําหรับนกัศกึษาคณะสตัว

ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาหลงั
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เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนีค้วามคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการสอน

ด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงมีคา่ระดบัเฉลี่ย เท่ากบั 3.89 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีนกัศกึษามีระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัดี

มาก และรายงานวิจัยและพัฒนาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองรังสีดวงอาทิตย์

สําหรับนักศึกษาคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนีค้วามคิดเห็น

ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงมีค่าระดบัเฉลี่ย เท่ากบั 3.95 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีนกัศกึษามีระดบั

ความพงึพอใจ อยู่ในระดบัดีมาก(พิสิษฐ์ และคณะ (2555ข) 

 มหาวิทยาลยัศิลปากรสนบัสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึน้ในแต่ละ

คณะวิชา ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ e-

Learning ซึ่งการใช้ e-learning สามารถทําให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ การ

พฒันาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงท่ีอยู่บนระบบ e-learning จึงจดัว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ี

เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีใช้ในการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning เพราะมีการถ่ายทอดเนือ้หาผ่านสื่อ

มลัติมีเดีย ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้ตลอดเวลาส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมทัง้เนือ้หาท่ีทันสมัยทัง้ยังช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนเนือ้หาเฉพาะบางส่วนท่ี

ต้องการทบทวนได้ ดังนัน้ การจัดทําชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิ ร์นนิงเร่ืองนํา้ฟ้า ในรายวิชา

อตุนิุยมวิทยาการเกษตร จะเป็นสื่อการสอนท่ีผลิตขึน้เพ่ือการสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลยัและเป็นการ

พฒันาอาจารย์ให้เกิดงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอตุนิุยมวิทยาการเกษตร เร่ืองนํา้ฟ้าของนกัศกึษาคณะ

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากการใช้ชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง 

 2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจต่อชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าของนกัศกึษาคณะ

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหลงัจากท่ีเรียนด้วยชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง  

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีศ้กึษากบัประชากร ซึง่เป็นนกัศกึษาคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั

ศิลปากรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาอตุุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 32 คน 

โดยกําหนดให้เป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาทัง้หมด 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  

1. ชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าสําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึง่ประกอบด้วยหน่วยย่อยทัง้หมด 3 หน่วย ดงันี ้

  หน่วยท่ี 1 ความสําคญัของนํา้ฟ้าท่ีมีตอ่การเกษตร 
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  หน่วยท่ี 2 การตรวจวดันํา้ฟ้า 

ชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

1.1 ศกึษาและจดัเตรียมเนือ้หาสําหรับพฒันาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า 

จากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร เรียบเรียงโดยอาจารย์พิสิษฐ์ สวุรรณแพทย์   

1.2 กําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของบทเรียน เร่ืองนํา้ฟ้า 

1.3 นําเนือ้หา แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลงัเรียนมาเขียน Script และ Story Board เป็นไฟล์

เอกสาร word (.doc) โดยออกแบบโครงสร้างและการนําเสนอเนือ้หาในรูปแบบ Scripts และ Storyboard โดย

อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษาและการออกแบบการเรียนการสอน (instructional design) 

1.4 เตรียมรูปภาพ วิดีโอ และสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash 

1.5 สร้างสื่อคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง ตาม Script โดยผู้ เช่ียวชาญจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรโดยใช้โปรแกรมหลกั คือ Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher โดย 

สื่อคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงประกอบด้วยคําแนะนําการใช้บทเรียน วตัถุประสงค์บทเรียนคําแนะนําการทําแบบทดสอบ

ก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนเนือ้หาพร้อมตวัอย่าง โจทย์เสริมพร้อมเฉลย คําแนะนําการใช้แบบทดสอบหลงั

เรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง ได้แก่  

 1) โปรแกรม Adobe Flash  

 2) โปรแกรม Adobe Photoshop  

 3) โปรแกรม Adobe Illustrator 

 4) โปรแกรม Raptivity  

 5) โปรแกรม Elicitus Content Publisher 

 6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Intel Pentium III Processor หรือสงูกว่า 256 MB RAM เนือ้ท่ีว่างบน

ฮาร์ดดิสค์ 100 MB หรือมากกว่า จอท่ีมีสีมากกว่า 256 สี สามารถใช้ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 2000, 

XP/NT4 SP6 หรือมากกวา่ ใช้โปรแกรม Internet Explorer 5.5 หรือสงูกวา่ .NET Framework 1.1 หรือสงูกวา่ 

1.6 นําสื่อมาทดลองใช้กบันกัศกึษาคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาอตุนิุยมวิทยาการเกษตร โดยให้อาจารย์ผู้สอนแนะนําการใช้งานชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์ส

แวร์อีเลิร์นนิง 

1.7  ให้นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างนําชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงไปศกึษาด้วยตนเองเป็น

เวลา 1 สปัดาห์  

1.8 ศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า โดย ทดสอบก่อนเรียน 

และหลงัเรียนเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการใช้ชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า 

1.9 ประเมินความพงึพอใจทางด้านเนือ้หา ด้านการนําเสนอและด้านการใช้งาน 

1.10  วิเคราะห์ผลของการใช้ชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า 
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2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองนํา้ฟ้า ผู้ วิจยัได้สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

จํานวน 30 ข้อ โดยสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ืองนํา้ฟ้าโดยนํา

แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ทัง้หมด ให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องตรงตามเนือ้หา (IOC) 

วิเคราะห์คณุภาพแบบทดสอบ มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั = 0.80 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้

ฟ้า ในด้านเนือ้หา การนําเสนอ และการใช้งาน โดยใช้ข้อคําถามท่ีดดัแปลงจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ

วฒันา (2553)และกาญจนา (2551) ซึง่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์ 

อีเลิร์นนิงในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ 

1. ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนด้วยชดุการ

เรียนการสอนเร่ืองนํา้ฟ้า โดยใช้การทดสอบคา่ที (Paired t-test) และนํามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ทางสถิติ 

2. วิเคราะห์ความพงึพอใจของการใช้ชดุการเรียนการสอนโดยใช้คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สรุปผลตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ ระดบัมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อย

ท่ีสดุเท่ากบั 5 4 3 2 1 ตามลําดบั โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์คา่เฉลี่ยความพงึพอใจโดยภาพรวม กําหนดดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.50-5.00 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.50-4.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพงึพอใจมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.50-3.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพงึพอใจปานกลาง 

 คา่เฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพงึพอใจน้อย 

 คา่เฉลี่ย 1.00-1.49 กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

 ข้อมลูท่ีนํามาวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

(Pre-test) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Post-test) เร่ืองนํา้ฟ้า จํานวน 30 ข้อ และคะแนนจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าจากจํานวน 16 

ข้อคําถาม ของนกัศกึษาคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาอตุนิุยมวิทยาการเกษตร 

ในภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 32 คน จากการวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลดงันี ้

 1. ผลคะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากกลุม่ตวัอย่างจํานวน 32 คน ซึง่คา่เฉลี่ย และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทัง้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคอร์ส

แวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าได้ผลดงัตารางท่ี 1 

   ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ 

ชดุการเรียนการสอนคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า 
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การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig. 

ก่อนเรียน 32 30 12.56 2.45 

20.124 .000* หลงัเรียน 32 30 21.25 2.77 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศกึษาท่ีมีต่อชุดการเรียนการสอนคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง 

เร่ืองนํา้ฟ้า แสดงในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2:  ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ตอ่ชดุการเรียนการสอนคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า 

หวัข้อการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าระดับการ

ประเมิน 

1. ด้านเนือ้หา 4.00 0.772 ความพงึพอใจมาก 

2. ด้านการนําเสนอ 3.82 0.708 ความพงึพอใจมาก 

3. ด้านการใช้งาน 4.01 0.801 ความพงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.93 0.760 ความพงึพอใจมาก 
 

 

อภริายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าของนักศึกษา

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากตารางท่ี 1 พบวา่ คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชดุ

การเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าสําหรับนกัศึกษาคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิเคราะห์ด้วยสถิติค่า t-Test ปรากฏค่า t = 20.124 ซึง่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สามารถสรุปได้ว่า พบว่าระดบัคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

(Posttest) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test) แสดงให้เห็นว่าว่าชุดการเรียนการสอนชุดนีมี้คณุภาพ ทําให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริงและผู้ เรียนมีความพงึพอใจชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงในระดบัพงึพอใจมาก 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัและพฒันาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้าสําหรับนกัศกึษาคณะ

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึง่ได้นํามาทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาคณะ

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาอตุนิุยมวิทยาเกษตร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

จํานวน 32 คน พบวา่ภายหลงัจากนกัศกึษาได้เรียนด้วยชดุการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เร่ืองนํา้ฟ้า นกัศกึษามี

ระดบัคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) สงูกว่าคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test) แสดงให้เห็นว่าว่าชุดการเรียนการสอนชุดนีมี้คณุภาพ สามารถช่วยพฒันาความรู้และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เม่ือประเมินความพึงพอใจทัง้ในด้านเนือ้หา ด้านการนําเสนอและด้าน

การใช้งาน นอกจากนีย้ังพบว่าภาพรวมนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการเรียนการสอนในด้านเนือ้หาอยู่ความพึงพอใจมาก 

ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยนีจ้ะเป็นแนวทางในการทําวิจัยควรพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง 

ในเร่ืองอ่ืนๆในรายวิชาอตุนิุยมวิทยาการเกษตรตอ่ไป 
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