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บทคัดย'อ 

การวิจัยเร่ืองบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีวัตถุประสงค5 เพ่ือพัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาล

อาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ5 80/80 

เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของผู'เรียน เม่ือเรียนด'วยเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียน

ของผู'เรียนท่ีมีผลต̀อเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 โดยมีประชากรกลุ̀มเปOาหมาย ได'แก̀ นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป:ท่ี 1 กลุ̀ม 1-2 

แผนกวิชาเทคนิคสถาปeตยกรรม ภาคเรียนท่ี 2/2564 จำนวน 35 คน  

 ผลการวิจัยพบว̀า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู'เรียนด'วยบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สูงกว̀าก̀อนเรียนทุกคน  

แสดงว̀านักเรียนมีความก'าวหน'าในการเรียนทุกคน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเม่ือเรียนด'วย บท

เรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ก̀อนเรียนและหลังเรียนแตกต̀างกันอย̀างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประสิทธิภาพของ

บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) เม่ือทดลองใช'กับกลุ̀มประชากรปรากฏว̀ามีประสิทธิภาพ  80.20/80.10 ซ่ึงสูงกว̀าเกณฑ5

มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว' ความพึงพอใจของผู'ใช'บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาล

อาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของผู'เรียนเฉล่ียอยู̀ในระดับมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีผู'เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน และมีความกระตือรือร'นในการเรียนมากข้ึน สามารถเรียนรู'ได'ด'วย

ตนเอง หรือทบทวนความรู'ด'วยตนเอง ผ̀านเลิร5นนิงออบเจกต5 ผู'เรียนสามารถนำความรู'จากการเรียนเลิร5นนิง 

อ็อบเจกต5 ไปใช'ในการพัฒนาต̀อยอดในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆ หรือปฏิบัติวิชาชีพได'  
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 รายงานการวิจัยเร่ือง บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOา

ในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับน้ีสำเร็จลุล̀วงไปได'ด'วยความกรุณาและการให'คำแนะนำ

เปoนอย̀างดีย่ิงจาก ท̀านผู'อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท̀านรองผู'อำนวยการฝqายแผนงานและความร̀วมมือ 

บุคลากรอ่ืนๆ ผู'ท่ีเก่ียวข'อง เปoนท่ีปรึกษางานวิจัยหลัก ท่ีให'ความอนุเคราะห5ให'ข'อเสนอแนะตลอดจนตรวจ

แก'ไขข'อบกพร̀องด'วยความเอาใจใส̀จนเปoนงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ5 ซ่ึงผู' วิจัยรู'สึกซาบซ้ึงและขอกราบ

ขอบพระคุณอย̀างย่ิง  

 สุดท'ายผู'วิจัยขอขอบคุณ หัวหน'าแผนกวิชาเทคนิคสถาปeตยกรรม และเพ่ือนร̀วมงานทุกท̀านท่ีให'ความ

ช̀วยเหลือ สนับสนุนและให'กำลังใจ กระท่ังรายงานการวิจัยฉบับน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ5บรรลุตามวัตถุประสงค5ด'วย

ความเรียบร'อย มา ณ โอกาสน้ี  

คุณประโยชน5และคุณค̀าท่ีพึงมีจากวิงานวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเปoนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพา

คณาจารย5 ตลอดจนผู'มีพระคุณทุกท̀านด'วยความเคารพอย̀างสูง 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ความเป-นมาและความสำคัญของป8ญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห̀งชาติ พ.ศ. 2542 และแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 หมวด ท่ี 4 

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว'ว̀า การจัดการศึกษาต'องยึดหลักว̀าผู'เรียนทุกคนมีความสามารถใน

การจัดการเรียนรู'และพัฒนาตนเองได' และถือว̀าผู'เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต'องส̀งเสริมให' 

ผู'เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ

การศึกษา, 2547 : 12) ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท่ีต'อง การให'การศึกษาสอดคล'อง

กับการพัฒนาของตลาดแรงงาน มีความจำเปoนจะต'องฝuกอบรมผู'ท่ีเรียนในสายอาชีวศึกษาให'เปoนผู'ท่ีมีทักษะ 

ฝ:มือ และตอบสนองกับความต'องการของตลาดแรงงานได'อย̀างเต็ม ศักยภาพ การเรียนในสายอาชีพจึงต'องมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาจะต'องมีการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอน โดยให'ผู'เรียนได'เรียนรู' และพัฒนา ตนเอง (บรรเลง, 2548 : 135)  

การศึกษาในสาขาวิชาสถาปeตยกรรม ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปoนสาขาท่ีเก่ียว ข'อง

กับการเขียนแบบ ออกแบบ และการก̀อสร'าง ผู'เรียนจึงต'องมีความรู' ความ เข'าใจในเร่ืองภาษา สังคม 

วิทยาศาสตร5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมควบคู̀ กันกับทักษะในด'าน การเขียนแบบ ออกแบบ 

เพ่ือให'ผู'เรียนสามารถประกอบวิชาชีพ ได'อย̀างสมบูรณ5 (สำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา, 2555 : 75)  

สภาพปeญหาท่ีผ̀านมาในการเรียนการสอน รายวิชาวัสดุก̀อสร'าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คือนักเรียนเกิดความเบ่ือหน̀ายในรายวิชา เน่ืองจากหนังสือเรียน หรือแหล̀งค'นคว'าข'อมูล อยู̀ใน 

รูปแบบเดิมๆไม̀เปล่ียนแปลง หนังสือเรียนมีเน้ือหาค̀อนข'างมาก มีความ ซับซ'อนเข'าใจยาก ทำให'ผู'เรียน 

เกิดทัศนคติท่ีไม̀ดีต̀อรายวิชา ขาดแรงจูงใจในการเรียนเพราะเห็นว̀า บทเรียนมีความยาก ต'องใช'เวลาใน 

การอ̀านและทำความเข'าใจ ส̀งผลให'ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนต่ำกว̀าเกณฑ5 นอกจากน้ัน 

การปฏิบัติงานในวิชาชีพนักเรียนไม̀สามารถเลือกใช'วัสดุก̀อสร'าง ท่ีเปoนเทคโนโลยีใหม̀ หรือวัสดุทดแทน 

ท่ีเปoนมิตรต̀อส่ิงแวดล'อมมาใช'แทนวัสดุก̀อสร'างท่ีมีอยู̀เดิม  

การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเข'ามาเปoนตัวช̀วยในการศึกษา จะช̀วยทำให'การเรียนการสอนมี 

ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ผู' เรียนเกิดการเรียนรู'ได'อย̀างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนด'วยนวัตกรรม 

เหล̀าน้ันจะทำให' เกิดประหยัดเวลาเรียน ตัวอย̀างนวัตกรรมได'แก̀ บทเรียนคอมพิวเตอร5ช̀วยสอน 

เลิร5นนิงออบเจกต5 อีเลิร5นนิง ห'องเรียนเสมิอนจริง บทเรียนสำเร็จรูป (กิดานันท5, 2542 : 255-278) ด'วยเหตุผล

ดังกล̀าวผู'วิจัยจึงต'องการพัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือช̀วยให'ผู'เรียนได'เรียนรู'อย̀างเปoนระบบ โดยใช'ส่ือเลิร5นนิง อ็อบเจกต5 

นำเสนอในรูปแบบ ตัวอักษร ภาพ และเสียงมาสร'างแรงจูงใจให'ผู'เรียนเกิดความอยากเรียน ช̀วยตอบ สนองการ

เรียนรู'ของผู'เรียน  โดยในแต̀ละบทเรียนมีความสมบูรณ5 ทันสมัยต̀อเทคโนโลยี สอดคล'องกับจุดประสงค5เชิง



 

 

พฤติกรรมของบทเรียนในแต̀ละหน̀วย โดยทำแบบทดสอบก̀อนเรียน เรียนเน้ือหา ทำกิจกรรม ทบทวนบทเรียน 

และแบบทดสอบหลังเรียน ตามลำดับ เพ่ือให'ส̀งผลต̀อผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให'สูงข้ึน และ

นักเรียนสามารถเลือกใช'วัสดุก̀อสร'างท่ีเปoนเทคโนโลยีใหม̀ๆ หรือวัสดุทดแทนท่ีเปoนมิตรต̀อส่ิงแวดล'อมมาใช'

แทนวัสดุก̀อสร'างท่ีมีอยู̀เดิมในการปฏิบัติวิชาชีพ ได'อย̀างสมบูรณ5 

 

2. วัตถุประสงค>ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ5 80/80  

2.2 เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของผู'เรียน เม่ือเรียนด'วยเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาล

อาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของผู'เรียนท่ีมีผลต̀อเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย   

ผู'เรียนเม่ือเรียนด'วยเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เม่ือทดสอบและประเมินผลการใช'งานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ5 80/80 และ

เม่ือผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยดัชนีประสิทธิผลของผู'เรียนเพ่ิมข้ึน ผู'เรียนเกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก 

5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ขอบเขตด#านเน้ือหา  ทำการวิจัยในเน้ือหาเร่ืองบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 5.2 ประชากร/กลุNมตัวอยNางของการวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ัน

ป:ท่ี 1 แผนกวิชาเทคนิคสถาปeตยกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ระบบสุขาภิบาล

อาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ในป:การศึกษา 2564 จำนวน 35 คน 

 



 

 

 5.3  ขอบเขตด#านตัวแปร 

  5.3.1  ตัวแปรต'น คือ  การจัดการเรียนรู'โดยการใช'เลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในการเรียนการสอน

รายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนท้ังส้ิน 

16 หน̀วย 

  5.3.2  ตัวแปรตาม คือ ดัชนีประสิทธิผลการใช'เลิร5นนิงออบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาล

อาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 5.4  ขอบเขตด#านระยะเวลา 

  ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เร่ิมต้ังแต̀ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 

2565  ระยะเวลา 10 เดือน 

 

6. ประโยชน>ท่ีคาดวNาจะได#รับ 

6.1 ผู'เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน และมีความกระตือรือร'นในการเรียนมากข้ึน สามารถ เรียนรู'ได'

ด'วยตนเอง หรือทบทวนความรู'ด'วยตนเอง ผ̀านเลิร5นนิงออบเจกต5 

6.2 ผู'เรียนสามารถนำความรู'จากการเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ไปใช'ในการพัฒนาต̀อยอดในการเรียน

รายวิชาอ่ืนๆ หรือปฏิบัติวิชาชีพได' 

6.3 ผู'สอนสามารถนำเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ไปประยุกต5ใช'กับการเรียนรู'ในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง หรือ

ต̀อเน่ืองได' 

 

7. นิยามศัพท> 

 7.1  วิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร หมายถึง รายวิชาจำนวน 2 หน̀วยกิต  2 

ช่ัวโมง/สัปดาห5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปeตยกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ป:พุทธศักราช 2562 

 7.2 เลิร5นนิงออบเจกต5 หมายถึง ส่ือนวัตกรรมท่ีได' รับการออกแบบมา เพ่ือใช'สนับสนุนการ

เรียนรู'ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร หน̀วยของเน้ือหาเปoนหน̀วยขนาดเล็ก 

จำนวน 16 หน̀วย โดยแต̀ละหน̀วยจะมีเน้ือหาสมบูรณ5ในตัวเอง และสามารถนำกลับมาใช'ใหม̀ได'ในเน้ือหา 

หรือรายวิชาท่ีเก่ียวข'อง 



 

 

 7.3 ประสิทธิภาพของเลิร5นนิงออบเจกต5 หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียคิดเปoนร'อยละ ท่ีแสดงถึง 

ผลการเรียนรู'เม่ือผู'เรียน เรียนด'วยเลิร5นนิงออบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาใน

อ าค า ร  โด ย ใช' เก ณ ฑ5  8 0 /8 0  โด ย  80 ตั ว แ รก  ห ม าย ถึ ง  ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ งก ระ บ วน ก าร  

คือผู' เรียนท้ังหมดทำแบบทดสอบ ท้ังหมดได'คะแนนเฉล่ียร'อยละ 80  และ 80 ตัวหลัง หมายถึง 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ5 เม่ือผู'เรียนท้ังหมด ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได'คะแนนเฉล่ียร'อยละ 80  

 7.4 ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  การประเมินความก'าวหน'าทางการเรียนของผู'เรียนท่ีได'รับจากการ

เรียนด'วยเลิร5นนิงออกเจกต5 โดยประเมินจากคะแนนหลังเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากก̀อนเรียน 

 7.5  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู'สึก ทัศนคติท่ีดีข้ึน หรือความรู'สึกในทางบวก ภายหลัง จากการ

เรียนด'วยเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขDอง 

 

 การวิจัยเร่ือง บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีวัตถุประสงค5เพ่ือการพัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ5 

8 0 /8 0   แ ล ะต' อ งก ารห า ค̀ า ดั ช นี ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ผู' เ รี ย น เม่ื อ เรี ย น ด' ว ย เลิ ร5 น นิ ง อ็ อ บ เจ ก ต5  

นอกจากน้ีผู'วิจัยยังต'องการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของผู'เรียนท่ีมีผลต̀อเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชา

ระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผู'วิจัยได'ศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง ดังน้ี 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการเรียนการสอน 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข'องกับเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข'องกับประสิทธิภาพของบทเรียน 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข'องกับความพึงพอใจในการเรียน 

5. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข#องกับการจัดการเรียนการสอน 

1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป[พุทธศักราช 2562 สาขางานสถาป8ตยกรรม  

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได'กำหนดหลักสูตรรายวิชาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป:พุทธศักราช 2562 โดยมีมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาสถาปeตยกรรม 

คุณภาพของผู'สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาสถาปeตยกรรม ประกอบด'วย 3 ด'าน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555 : 75) ดังน้ี 

 1.1.1 ด'านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5 

1) ด'านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช̀น ความเสียสละ ซ่ือสัตย5สุจริต กตัญwู

กตเวที อดกล้ัน ละเว'นส่ิงเสพติดและการพนัน มีจิตสำนึกและเจตคติท่ีดีต̀อวิชาชีพ และสังคม  

2) ด'านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช̀น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย

สัมพันธ5 เช่ือม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย การอนุรักษ5พลังงานและส่ิงแวดล'อม เปoนต'น  

3) ด'านทักษะทางปeญญา เช̀น ความรู'ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝqรู' ความคิดริเร่ิมสร'างสรรค5 

ความสามารถในการคิด วิเคราะห5 เปoนต'น  



 

 

 1.1.2 ด'านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

1) ส่ือสารโดยใช'ภาษาไทยและภาษาต̀างประเทศในชีวิตประจำวันเพ่ือพัฒนาอาชีพ  

2) แก'ไขปeญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช'หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร5และ

คณิตศาสตร5  

3) ปฏิบัติตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค̀านิยมคุณธรรม จริยธรรม ทางสังคมและ สิทธิหน'าท่ี

พลเมือง 

4) พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช'หลักการและกระบวนการด'าน สุขศึกษา และพลศึกษา  

   1.1.3 ด'านสมรรถนะวิชาชีพ  

1) วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ5พลังงานและส่ิงแวดล'อม และหลักความปลอดภัย  

2) ใช'เทคโนโลยีคอมพิวเตอร5และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ปฏิบัติงาน พ้ืนฐาน อาชีพตาม

หลักการและกระบวนการ 

3) ออกแบบอาคารพักอาศัย 

4) อ̀านแบบ – เขียนแบบก̀อสร'างอาคารพักอาศัย 

5) เขียนแบบก̀อสร'างด'วยโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

6) เขียนทัศนียภาพและตกแต̀งแบบสถาปeตยกรรม 

7) ทำหุ̀นจำลองอาคาร 

8) ประมาณราคาอาคารพักอาศัย 

 1.2  คำอธิบายรายวิชา  

  รายวิชา ระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ป:พุทธศักราช 2562 มีรายละเอียดดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555 : 75) 

  1.2.1 จุดประสงค5รายวิชา  

1) มีความรู'ความเข'าใจในระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟOาในอาคารพักอาศัย 

2) สามารถเลือกใช'งานระบบได'อย̀างถูกต'องและเหมาะสม 

3) มีกิจนิสัยในการใฝqเรียนรู' ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานระบบอาคาร 

 1.3  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเป-นสำคัญ  

   การจัดการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญ คือวิธีการสำคัญท่ีสามารถสร'างและพัฒนา

ผู'เรียน ให'เกิดคุณลักษณะต̀างๆ ท่ีต'องการในยุคโลกาภิวัฒน5เน่ืองจากเปoนการจัดการเรียนการสอนท่ีให'ความ 



 

 

สำคัญกับผู'เรียน ส̀งเสริมให'ผู'เรียนรู'จักเรียนรู'ด'วยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคล'องกับความ สามารถและความ

ต'องการของตนเองและได'พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย̀างเต็มท่ี ซ่ึงแนวคิดการ จัดการศึกษาน้ีเปoนแนวคิดท่ีมี

รากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู' ต̀าง ๆ ท่ีได'พัฒนามาอย̀างต̀อเน่ือง และเปoนแนวทางท่ี

ได'รับการพิสูจน5ว̀าสามารถพัฒนาผู'เรียนให'มีคุณลักษณะตาม ต'องการอย̀างได'ผล (วัฒนาพร, 2541 : 38) 

  1.3.1 หลักการพ้ืนฐานของแนวคิด "ผู'เรียนเปoนสำคัญ" การเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญน้ี 

ผู'เรียนจะได'รับการส̀งเสริมให'ผู'เรียนมีความรับผิดชอบและมีส̀วนร̀วมต̀อการเรียนรู'ของตนเอง ซ่ึงแนวคิดแบบ

ผู'เรียนเปoนสำคัญจะยึดการ ศึกษาแบบก'าวหน'าของผู'เรียนเปoนสำคัญ ผู'เรียนแต̀ละคนมีคุณค̀าสมควรได'รับการ

เช่ือถือไว'วางใจแนวทางน้ีจึงเปoนแนว ทางท่ีจะ ผลักดันผู'เรียนไปสู̀การบรรลุศักยภาพของตน โดยส̀งเสริม

ความคิดของผู'เรียนและอำนวยความสะดวกให'เขาได'พัฒนาศักยภาพของตนเองอย̀างเต็มท่ีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน'นผู'เรียนเปoนศูนย5กลางเปoนการ จัดกระบวนการเรียนรู'แบบใหม̀ท่ีมีลักษณะแตกต̀างจากการจัด

กระบวนการเรียนรู'แบบด้ังเดิมท่ัวไป ดังน้ี (ไพฑูรย5, 2549 : 26) 

1) ผู'เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต̀อการเรียนรู'ของตน ผู'เรียนเปoนผู'เรียนรู' บทบาทของครูคือ

ผู'สนับสนุน (supporter) และเปoนแหล̀งความรู'(resource person) ของ ผู'เรียน ผู'เรียนจะ

รับผิดชอบต้ังแต̀เลือกและวางแผนส่ิงท่ีตนจะเรียน หรือเข'าไปมีส̀วนร̀วมใน การเลือกและจะ

เร่ิมต'นการเรียนรู'ด'วยตนเองด'วยการศึกษาค'นคว'า รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผล

การเรียนรู'ด'วยตนเอง 

2) เน้ือหา วิชามีความสำคัญและมีความหมายต̀อการเรียนรู' ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู'

ปeจจัยสำคัญท่ีจะต'องนำมาพิจารณาประกอบด'วย ได'แก̀ เน้ือหาวิชา ประสบการณ5เดิม และ

ความต'องการของผู'เรียน การเรียนรู'ท่ีสำคัญและมีความหมายจึงข้ึนอยู̀กับส่ิงท่ีสอน (เน้ือหา) 

และวิธีท่ีใช'สอน(เทคนิคการสอน) 

3) การเรียนรู'จะประสบผลสำเร็จหากผู'เรียนมีส̀วนร̀วมในกิจกรรม การเรียนการสอน ผู'เรียนจะ

ได'รับความสนุกสนานจากการเรียน หากได'เข'าไปมีส̀วนร̀วมในการเรียนรู'ได'ทำงานร̀วมกันกับ

เพ่ือนๆได'ค'นพบข'อ คำถามและคำตอบใหม̀ๆ ส่ิงใหม̀ๆ ประเด็นท่ีท'าทายและความสามารถใน

เร่ืองใหม̀ๆท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการบรรลุผลสำเร็จของงานท่ีพวกเขาริเร่ิมด'วยตนเอง 

4)  สัมพันธภาพประกอบดีระหว̀างผู'เรียน การมีสัมพันธภาพประกอบดีในกลุ̀มจะช̀วยส̀งเสริม

ความเจริญงอกงาม การพัฒนาความเปoนผู'ใหญ̀ การปรับปรุงการทำงาน และการจัดการกับ

ชีวิตของแต̀ละบุคคล สัมพันธภาพประกอบเท̀าเทียมกันระหว̀างสมาชิกในกลุ̀ม จึงเปoนส่ิง

สำคัญท่ีจะช̀วยส̀งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู'ซ่ึงกันและกันของผู'เรียน 



 

 

5) ครูคือผู'อำนวยความสะดวกและเปoนแหล̀งความรู'ในการจัดการ เรียนการสอนแบบเน'นผู'เรียน

เปoนสำคัญ ครูจะต'องมีความสามารถท่ีจะค'นพบความต'องการท่ีแท'จริงของผู'เรียน เปoนแหล̀ง

ความรู'ท่ีทรงคุณค̀าของผู'เรียนและสามารถค'นคว'าหาส่ือวัสดุ อุปกรณ5ท่ีเหมาะสมกับผู'เรียน 

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือความเต็มใจของครูท่ีจะช̀วยเหลือโดยไม̀มีเง่ือนไข ครูจะให'ทุกอย̀างแก̀

ผู'เรียนไม̀ว̀าจะเปoนความเช่ียวชาญ ความรู' เจตคติ และการฝuกฝน โดยผู'เรียนมีอิสระท่ีจะรับ

หรือไม̀รับการให'น้ันก็ได' 

6) ผู'เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง̀มุมท่ีแตกต̀างจากเดิม การจัดการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียน

เปoนสำคัญมุ̀งให'ผู'เรียนมองเห็นตนเองในแง̀มุมท่ีแตกต̀างออกไป ผู'เรียนจะมีความม่ันใจใน

ตนเองได'มากข้ึน สามารถเปoนในส่ิงท่ีอยากเปoน มีวุฒิภาวะสูงมากข้ึน ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตนให'สอดคล'องกับส่ิงแวดล'อม และมีส̀วนร̀วมกับเหตุการณ5ต̀างๆ มากข้ึน 

7) การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณ5การเรียนรู'ของผู'เรียนหลายด'านพร'อมกัน 

  1.3.2 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญ หมายถึง การจัด

กิจกรรมโดยวิธีต̀างๆอย̀างหลากหลายท่ีมุ̀งให'ผู'เรียนเกิดการเรียนรู'อย̀างแท'จริง เกิดการพัฒนาตนและส่ังสม

คุณลักษณะท่ีจำเปoนสำหรับการเปoนสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติ การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนท่ี

มุ̀งพัฒนาผู'เรียน จึงต'องใช'เทคนิควิธีสอนวิธีการเรียนรู'รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน

หลากหลายวิธีซ่ึงจำแนกได'ดังน้ี (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู', 2543) 

1) การจัดการเรียนการสอนทางอ'อม ได'แก̀ การเรียนรู'แบบสืบค'น แบบค'นพบ แบบแก'ปeญหา

แบบ สร'างแผนผังความคิดแบบใช'กรณีศึกษา แบบต้ังคำถามแบบใช'การตัดสินใจ 

2) เทคนิคการศึกษาเปoนรายบุคคล ได'แก̀ วิธีการเรียนแบบศูนย5การเรียน แบบการเรียนรู'ด'วย

ตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู' คอมพิวเตอร5ช̀วยสอน 

3) เทคนิคการจัดการเรียนรู'โดยใช'เทคโนโลยีต̀าง ๆ ประกอบการเรียน เช̀น การใช'ส่ิงพิมพ5ตำรา

เรียน และแบบฝuกหัดการใช'แหล̀งทรัพยากรในชุมชน ศูนย5การเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร5

ช̀วยสอน บทเรียนสำเร็จรูป 

4) เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน'นปฏิสัมพันธ5ประกอบด'วย การโต'วาทีกลุ̀ม การ

อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ̀มแก'ปeญหา กลุ̀มติว การประชุมต̀างๆ การแสดงบทบาท

สมมติ กลุ̀มสืบค'นคู̀คิดการฝuกปฏิบัติ เปoนต'น 



 

 

5) เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน'นประสบการณ5เช̀น การจัดการเรียนรู'แบบมีส̀วนร̀วม

เกม กรณีตัวอย̀างสถานการณ5จำลองละคร กรณีตัวอย̀างสถานการณ5จำลอง ละคร บทบาท 

สมมติ 

6) เทคนิคการเรียนแบบร̀วมมือ ได'แก̀ ปริศนาความคิดร̀วมมือแข̀งขันหรือกลุ̀มสืบค'นกลุ̀มเรียนรู' 

ร̀วมกัน ร̀วมกันคิด กลุ̀มร̀วมมือ 

7) เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได'แก̀ การเรียนการสอนแบบใช'เว'นเล̀าเร่ือง (Story 

line) และการเรียนการสอนแบบแก'ปeญหา (Problem-Solving) 

  เทคนิค วิธีการเหล̀าน้ีล'วนเปoนวิธีท่ีผู'เรียนได'ลงมือปฏิบัติจริง ได'คิดค'นคว'าศึกษาทดลองซ่ึงทำให'

ผู'เรียนเกิดการเรียนรู'ด'วยตนเอง ครูผู'สอนจึงมีบทบาทเปoนผู'อำนวยความสะดวกในหลายๆ ลักษณะ ดังน้ี 

(ชาติแจ̀มนุช และคณะ, มทป ) 

1) เปoนผู'จัดการ (Manager) เปoน ผู'กำหนดบทบาทให'นักเรียนทุกคนได'มีส̀วนเข'าร̀วมทำกิจกรรม

แบ̀งกลุ̀ม หรือจับคู̀ เปoนผู'มอบหมายงานหน'าท่ีความรับผิดชอบแก̀ นักเรียนทุกคน จัดการให'

ทุกคนได'ทำงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 

2) เปoนผู'ร̀วมทำกิจกรรม (An active participant) เข'าร̀วมทำกิจกรรมในกลุ̀มจริงๆ พร'อมท้ังให'

ความคิดและความเห็นหรือเช่ือมโยงประสบการณ5ส̀วนตัวของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

3) เปoนผู'ช̀วยเหลือและแหล̀งวิทยาการ (Helper and resource) คอยให'คำตอบเม่ือนักเรียน

ต'องการความช̀วยเหลือทางวิชาการ ตัวอย̀าง เช̀น คำศัพท5หรือไวยากรณ5การให'ข'อมูลหรือ

ความรู'ในขณะท่ีนักเรียนต'องการ ซ่ึงจะช̀วยทำให'การเรียนรู'มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4) เปoนผู'สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ช̀วยสนับสนุนด'านส่ืออุปกรณ5

หรือให'คำแนะนำท่ีช̀วยกระตุ'นให'นักเรียนสนใจเข'าร̀วมกิจกรรมหรือฝuกปฏิบัติด'วยตนเอง 

5) เปoนผู'ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอย ตรวจสอบงานท่ีนักเรียนผลิตข้ึนมาก̀นท่ีจะส̀งต̀อไป

ให'นักเรียนผลิตข้ึนมาก̀อน ท่ีจะส̀งต̀อไปให'นักเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย̀างย่ิงด'านความ

ถูกต'องของคำศัพท5 ไวยากรณ5 การแก'คำผิด อาจจะทำได'ท้ังก̀อนทำกิจกรรม หรือบางกิจกรรม

อาจจะแก'ในภายหลังได' 

  1.3.3 องค5ประกอบและตัวบ̀งช้ีการจัดการเรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญ การจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห̀งชาติ ป:พุทธศักราช 2542  มุ̀งให'ผู'เรียนเกิดการเรียนรู' โดยมีเปOาหมายให'ผู'เรียน

เปoนคนเก̀ง ดี และมีความสุข ซ่ึงจำเปoนต'องอาศัยปeจจัยหลายประการได'แก̀ ด'านการบริหารจัดการ ด'านการ

จัดการเรียนรู' และด'านการเรียนรู'ของผู'เรียน มีรายละเอียดดังต̀อไปน้ี 



 

 

1) การบริหารจัดการ การบริหารจัดการนับว̀าเปoนองค5ประกอบท่ีสนับสนุนส̀งเสริมการจัดการ

เรียนรู'ท่ีสำคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีเน'นการพัฒนาท้ังระบบของ

โรงเรียนการพัฒนาท้ังระบบของโรงเรียน หมายถึง การดำเนินงานในทุกองค5ประกอบของ

โรงเรียนให'ไปสู̀เปOาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพของนักเรียนตามวิสัยทัศน5ท่ีโรงเรียนกำหนด 

ดังน้ันตัวบ̀งช้ีท่ีแสดงถึงการพัฒนาท้ังระบบของโรงเรียนประกอบด'วย กำหนดเปOาหมายในการ

พัฒนาท่ีมีจุดเน'นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย̀างชัดเจน, การกำหนดแผนยุทธศาสตร5

สอดคล'องกับเปOาหมาย, การกำหนดแผนการดำเนินงานในทุกองค5ประกอบของโรงเรียน

สอดคล'องกับเปOาหมายและเปoนไปตามแผนยุทธศาสตร5, การจัดให'มีระบบประกันคุณภาพ

ภายใน, การจัดทำรายงานประจำป:เพ่ือรายงานผู'เก่ียวข'องและสอดคล'องกับแนวทางการ

ประกันคุณภาพจากภายนอก 

2) การจัดการเรียนรู' องค5ประกอบด'านการจัดการเรียนรู'นับว̀าเปoนองค5ประกอบ หลักท่ีแสดงถึง

การเรียนรู'อย̀างเปoนรูปธรรม ประกอบด'วย ความเข'าใจเก่ียวกับความหมายท่ีแท'จริงของการ

เรียนรู' บทบาทของครู และบทบาทของผู'เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยให'ผู'เรียนเปoน

สำคัญจะทำได'สำเร็จเม่ือผู'ท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการเรียนการสอน ได'แก̀ ครู และผู'เรียน มี

ความเข'าใจตรงกันเก่ียวกับความหมายของการเรียนรู' ดังน้ี (ทิศนา, 2550 : 56)  

  1.3.4  ตัวบ̀งช้ี เปOาหมายท่ีสำคัญของการจัดการเรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญ คือ องค5ประกอบ

ด'านการเรียนรู'ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกต̀างจากเดิมท่ีเน'นเน้ือหาสาระเปoนสำคัญ ท้ังน้ีเพราะการจัดการเรียนรู'ก็เพ่ือ

เน'นให'มีผลต̀อการเรียนรู' ดังน้ัน ตัวบ̀งช้ีท่ีบอกถึงลักษณะการเรียนรู'ของผู'เรียน ประกอบด'วย 

1) การเรียนรู'อย̀างมีความสุข อันเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู'ท่ีคำนึงถึงความแตกต̀างระหว̀าง

บุคคล คำนึงถึงการทำงานของสมองท่ีส̀งผลต̀อการเรียนรู'และพัฒนาการทางอารมณ5ของ

ผู'เรียน ผู'เรียนได'เรียนรู'เร่ืองท่ีต'องการเรียนรู'ในบรรยากาศท่ีเปoนธรรมชาติ บรรยากาศของการ

เอ้ืออาทรและเปoนมิตร ตลอดจนแหล̀งเรียนรู'ท่ีหลากหลาย นำผลการเรียนรู'ไปใช'ในชีวิตจริงได' 

2) การเรียนรู'จากการได'คิดและลงมือปฏิบัติจริง หรือกล̀าวอีกลักษณะหน่ึงคือ “เรียนด'วยสมอง

และสองมือ” เปoนผลจากการจัดการเรียนรู'ให'ผู'เรียนได'คิด ไม̀ว̀าจะเกิดจากสถานการณ5หรือ

คำถามก็ตาม และได'ลงมือปฏิบัติจริงซ่ึงเปoนการฝuกทักษะท่ีสำคัญคือ การแก'ปeญหา ความมี

เหตุผล 

3) การเรียนรู'จากแหล̀งเรียนรู'ท่ีหลากหลาย และเรียนรู'ร̀วมกับบุคคลอ่ืน เปOาหมายสำคัญด'าน

หน่ึงในการจัดการเรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญคือ ผู'เรียนแสวงหาความรู'ท่ีหลากหลายท้ังใน



 

 

และนอกโรงเรียน ท้ังท่ีเปoนเอกสาร วัสดุ สถานท่ี สถานประกอบการ บุคคลซ่ึงประกอบด'วย 

เพ่ือน กลุ̀มเพ่ือน วิทยากร หรือผู'เปoนภูมิปeญญาของชุมชน 

4) การเรียนรู'แบบองค5รวมหรือบูรณาการ เปoนการเรียนรู'ท่ีผสมผสานสาระความรู'ด'านต̀างๆ ได'

สัดส̀วนกัน รวมท้ังปลูกฝeงคุณธรรม ความดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค5ในทุกวิชาท่ีจัด

ให'เรียนรู' 

5) การเรียนรู'ด'วยกระบวนการเรียนรู'ของตนเอง เปoนผลสืบเน่ืองมาจากความเข'าใจของผู'จัดการ

เรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเปoน สำคัญว̀า ทุกคนเรียนรู'ได'และเปOาหมายท่ีสำคัญคือ พัฒนาผู'เรียนให'มี

ความสามารถท่ีจะแสวงหาความรู'ได'ด'วยตนเอง ผู'จัดการเรียนรู'จึงควรสังเกตและศึกษา

ธรรมชาติของการเรียนรู'ของผู'เรียน ว̀าถนัดท่ีจะเรียนรู'แบบใดมากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน

กิจกรรมการเรียนรู'จะเป�ดโอกาสให'ผู'เรียนได'วางแผนการเรียน รู'ด'วยตนเอง การสนับสนุนให'

ผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยกระบวนการเรียนรู'ของตนเอง ผู'เรียนจะได'รับการฝuกด'านการจัดการแล'ว

ยังฝuกด'านสมาธิ ความมีวินัยในตนเอง และการรู'จักตนเองมากข้ึน 

  เม่ือครูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแล'ว และมีความประสงค5จะตรวจสอบว̀าได'

ดำเนินการถูกต'องตามหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญหรือไม̀ ครูสามารถตรวจสอบด'วย

ตนเอง โดยใช'เกณฑ5มาตรฐานด'านกระบวนการ มาตรฐานท่ี 18  ซ่ึงมีตัวบ̀งช้ีดังต̀อไปน้ี 

1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย̀างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความ

ต'องการของผู'เรียน 

2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ'นให'ผู'เรียนรู'จักคิดวิเคราะห5 คิดสังเคราะห5 คิด

สร'างสรรค5 คิดแก'ปeญหาและตัดสินใจ 

3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ'นให'ผู'เรียนรู'จักศึกษาหาความรู' แสวงหาคำตอบ

และสร'างองค5ความรู'ด'วยตนเอง 

4) มีการนำภูมิปeญญาท'องถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือท่ีเหมาะสมมาประยุกต5ใช' 

5) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝuกและส̀งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู'เรียน 

6) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให'ผู'เรียนได'รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย̀างครบถ'วน ท้ัง

ด'านดนตรี ศิลปะและกีฬา 

7) ส̀งเสริมความเปoนประชาธิปไตย การทำงานร̀วมกับผู'อ่ืนและความรับผิดชอบต̀อกลุ̀มร̀วมกัน 

8) มีการประเมินพัฒนาการของผู'เรียนด'วยวิธีการหลากหลายและต̀อเน่ือง 

9) มีการจัดกิจกรรมให'ผู'เรียนรักสถานศึกษาของตนและกระตือรือร'นในการไปเรียน 



 

 

  สรุปได'ว̀าการจัดการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเปoนสำคัญ คือ การจัดการให'ผู'เรียนสร'างความรู'

ใหม̀โดยผ̀านกระบวนการคิดด'วยตนเอง ทำให'ผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยการลงมือปฏิบัติ และเกิดความเข'าใจ 

สามารถนำความรู'ไปบูรณาการใช'ในชีวิตประจำวัน และมีคุณสมบัติตรงตามเปOาหมายของการจัดการศึกษาท่ี

ต'องการให'ผู'เรียนเปoนคนเก̀ง คนดี และมีความสุข 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข#องกับเลิร>นนิงอ็อบเจกต> 

2.1 ความหมายของเลิร>นนิงอ็อบเจกต> 

    สถาบันส̀งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (สถาบันส̀งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และ

เทคโนโลยี, มปป. : ออนไลน5) ให'คำจำกัดความของ เลิร5นนิงอ็อบเจกต5ไว'ว̀าเปoนส่ือดิจิตอลประเภทหน่ึงท่ีมี

ลักษณะเฉพาะคือ เปoนส่ือประสม (multimedia) ท่ีออกแบบเพ่ือให'ผู'เรียนบรรลุการเรียนรู'ท่ีคาดหวังอย̀างใด

อย̀างหน่ึงโดยเฉพาะ โดยแต̀ละเร่ืองจะนำเสนอแนวคิดหลักย̀อยๆ ท่ีผู'สอนสามารถเลือกใช'เลิร5นนิงอ็อบเจกต5

ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ได' อย̀างหลากหลาย ความแตกต̀างของเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ส่ือ

ดิจิตอลอ่ืนๆ ตรงท่ีเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรู'ของผู'เรียนท่ีจะได'รับ เน่ืองจากส่ือชนิดน้ี “เน'น

กระบวนการเรียนรู'” 

    อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (2557) ได'ให'ความหมายของเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ว̀าหมายถึง ส่ือดิจิตอลท่ี

ได'รับการออกแบบ มาเพ่ือใช'สนับสนุนการเรียนรู' และสามารถนำกลับมาใช'ใหม̀ได' หน̀วยของเน้ือหา (ดิจิตอล) 

ท่ีได'รับการออกแบบ ตามแนวคิดใหม̀ จากหน̀วยขนาดใหญ̀เปoนหน̀วยขนาดเล็กหลายหน̀วย (smaller units of 

learning) หน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (learning object) มีเน้ือหาสมบูรณ5ในตัวเอง (self-contained) เปoน

อิสระจากกัน หน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (learning object) สามารถนำไปใช'ซ้ำ (reusable) ได'ในหลายโอกาส 

(หลายบทเรียน หลายวิชา) หน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (learning object) สามารถนำมาเช่ือมโยงกันเปoนหน̀วย

เน้ือหา ขนาดใหญ̀ข้ึนตามลำดับ (can be aggregated) จนเปoนรายวิชาหรือหลักสูตรสามารถกำหนดข'อมูล

อธิบายหน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (tagged with metadata) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการค'นหา 

    กิดานันท5 มลิทอง (2548) อ'างถึงใน ศยามน อินสะอาด (2550) ได'ให'ความหมายของ เลิร5นนิง

ออบเจกต5ว̀าเปoนหน̀วยการสอนขนาดเล็กท่ีใช'ใน e-Learning ท่ีมีเน้ือหาเปoนอิสระภายในตัวเอง เลิร5นนิงออบ

เจกต5แต̀ละหน̀วยจะมีส̀วนประกอบของไฟล5ดิจิตอลรูปแบบต̀างๆ รวมกันอยู̀ในหน̀วยน้ัน ผู'ใช'สามารถนำแต̀ละ

หน̀วยมาใช'ร̀วมกัน เพ่ือเปoนบทเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือใช'ซ้ำในเร่ืองอ่ืนๆ ได'อีกอย̀างไม̀มีขอบเขตจำกัด 

                เลิร5นนิงอ็อบเจกต5 (Learning Object) คือ ส่ือการเรียนรู'ดิจิตอล ท่ีออกแบบเพ่ือให'ผู'เรียน

บรรลุผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวัง อย̀างใดอย̀างหน่ึงโดยเฉพาะ โดยแต̀ละเร่ือง จะนำเสนอแนวคิดหลักย̀อยๆ ผู'สอน

สามารถเลือกใช'เลิร5นนิงอ็อบเจกต5ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ได'อย̀างหลากหลาย และ



 

 

สามารถนำมาใช'ซ้ำได' (Reusable Learning object) โดยมุมมองของการใช'ซ้ำมี 2 มุมมองคือ คือการเผยแพร̀

เข'าสู̀ระบบ LMS (Learning Management System) และการเผยแพร̀อิสระ (ไม̀ผ̀านระบบ LMS)  ดังน้ี 

1) การเผยแพร̀ผ̀านระบบ LMS น้ันผู'พัฒนาต'องคำนึงถึงเคร่ืองมือ 2 ส̀วนคือเคร่ืองมือท่ีใช'พัฒนา

เลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ต'องเปoนเคร่ืองท่ีได'มาตรฐาน และต'องคำนึงถึง LMS จะต'องได'มาตรฐานท่ี

ผ̀านการรับรองมาตรฐานท่ี เรียกว̀า SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) โดยมีการต้ังหน̀วยงานร̀วมมือกันระหว̀าง DOD, รัฐบาล, ภาคเอกชนและภาค

ก า ร ศึ ก ษ า  จั ด ต้ั ง ส ถ า บั น ท่ี เ รี ย ก ว̀ า  ADL (Advanced Distributed Learning, 

www.adlnet.org) 

2) การเผยแพร̀อิสระ เปoนการเผยแพร̀ท่ีอิสระโดยผู'พัฒนาคำนึงถึงเฉพาะศักยภาพของเคร่ืองมือท่ี

ใช'ในการพัฒนาว̀ามีความสามารถท่ีจะสร'างส่ือการเรียนรู'ทำให'ผู'เรียนบรรลุผลการเรียนรู'ท่ี

คาดหวังได'หรือไม̀ ส̀วนการเผยแพร̀อาจจะเปoนออฟไลน5ในรูปแบบของ ซีดีรอม หรือออนไลน5

ก็ได' ข้ึนอยู̀กับข'อจำกัดตัวอย̀างเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ได'แก̀ สำนักงานส̀งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 

  



 

 

2.2  ลักษณะของเลิร>นนิงอ็อบเจกต> 

1)  หน̀วยของเน้ือหา(ดิจิตอล) ท่ีได'รับการออกแบบตามแนวคิดใหม̀ จากหน̀วยขนาดใหญ̀ เปoน

หน̀วยขนาดเล็กหลายหน̀วย (smaller units of learning) มุมมองการนิยามหน̀วยเน้ือหา

ของ เลิร5นนิงอ็อบเจกต5  ดังภาพท่ี 2.1 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร'างของเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 

2)  หน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (LO) มีเน้ือหาสมบูรณ5ในตัวเอง (self-contained) เปoนอิสระ  

3)  หน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (LO) สามารถนำไปใช'ซ้ำ (reusable) ได'ในหลายโอกาส (หลาย

บทเรียน และหลายวิชา) 

4)  หน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (LO) สามารถนามาเช่ือมโยงกันเปoนหน̀วยเน้ือหาขนาดใหญ̀ข้ึน

ตามลำดับจนเปoนรายวิชาหรือหลักสูตร 

5)  สามารถกำหนดข'อมูลอธิบายหน̀วยเน้ือหาแต̀ละหน̀วย (tagged with metadata) เพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการค'นหา 

 2.3  คุณลักษณะของเลิร>นนิงอ็อบเจกต> 

1)  เน้ือหา กิจกรรม การนาเสนอเหมาะสมกับผู'เรียน (อายุ ความสนใจ ความรู'เดิม) ถูกต'อง มุ̀ง

ให'ผู'เรียนเกิดความเข'าใจอย̀างลึกซ้ึง 

2)  ผู'เรียนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจ ลำดับการนำเสนอเน้ือหาและกิจกรรมทำให'เอ้ือต̀อการเกิด

การเรียนรู' 

3)  ผู'เรียนได'ปฏิบัติกิจกรรม ไม̀เพียงแต̀รับข'อมูล (สืบเสาะค'นหา แก'ปeญหา แปลความหมาย

ข'อมูล พัฒนา สร'าง นาเสนอช้ินงาน) 



 

 

4)  มีการประเมินความก'าวหน'าในการเรียนรู' ผู'เรียนสามารถรับข'อมูลเพ่ิมเติม และ feedback 

ท่ีเหมาะสมและมีประโยชน5 ผู'เรียนเรียนรู'จากสถานการณ5ท่ีสอดคล'องกับชีวิตจริง และใช'

ความรู'ในบริบทท่ีหลากหลาย 

   2.4  รูปแบบการออกแบบและพัฒนา  

    เปoนกระบวนการผลิตบทเรียนท่ีได'ตามมาตรฐานการออกแบบการ เรียนการสอน (Instructional 

Design) โดยมีกระบวนการและข้ันตอนในการพัฒนาบทเรียนตามหลักการพัฒนาบทเรียน ADDIE Model 

ดังต̀อไปน้ี  (สิปปนนท5, 2551 : ออนไลน5) 

    2.4.1  เลือกเร่ืองและกำหนดผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวังในการสร'างเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 คือ การเลือก

เร่ืองหรือหัวข'อท่ีจะนำมาพัฒนาเปoนส่ืออิเล็กทรอนิกส5 หัวข'อท่ีเลือก เช̀น หัวข'อดังกล̀าวอาจเปoนแนวคิดพ้ืนฐาน

ท่ีจำเปoนในการเรียนรู'แนวคิดอ่ืนๆ ในสาระวิชา หรืออาจเปoนเร่ืองท่ีนักเรียนมักมีความเข'าใจผิดนอกจากน้ัน ยัง

ต'องตรวจสอบว̀า ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู'ในหัวข'อน้ี เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู'ผ̀านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส5หรือไม̀ อย̀างไร โดยท่ัวไปเร่ืองท่ีเหมาะกับการถ̀ายทอดผ̀าน ส่ืออิเล็กทรอนิกส5 ได'แก̀ การศึกษา

ปรากฏการณ5ต̀างๆ ท่ีเกิดข้ึนได'ยากในห'องเรียน เช̀น เปoน เหตุการณ5ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ส่ิงท่ีสังเกตมีขนาดเล็ก 

เปoนการเปล่ียนแปลงท่ีใช'เวลานาน การทดลองเปoนอันตราย หรือแนวคิดท่ีเก่ียวข'องเปoนนามธรรม ข'อผิดพลาด

ท่ีพบเห็นได'บ̀อยคือ การพัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5บนพ้ืนฐานของความสะดวกในการออกแบบและสร'าง แต̀เปoน

การจำลองกิจกรรมท่ีสาธิตหรือทดลองได'ง̀ายในช้ันเรียน การผลิตเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในลักษณะดังกล̀าวจึงเปoน

การใช'ประโยชน5จากงบประมาณและแรงงานอย̀างไม̀เต็มประสิทธิภาพ เม่ือเลือกหัวข'อเร่ืองได'แล'ว การกำหนด

ผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวังจะช̀วยให'สามารถออกแบบและสร'างเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในข้ันตอนต̀อๆ ไปได'ง̀ายข้ึน 

ผู'พัฒนา เลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ควรกำหนดเปOาหมายอย̀างชัดเจนว̀าเม่ือเรียนรู'จากเลิร5นนิงอ็อบเจกต5น้ีแล'ว 

นักเรียนจะมีพฤติกรรมอย̀างไร เช̀น สามารถอธิบายแนวคิดได' สามารถแก'โจทย5ปeญหาได' สามารถสร'าง

แบบจำลองได' เปoนต'น ในทางปฏิบัติ เม่ือเลือกหัวข'อได'แล'ว มีผู'พัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 จำนวนไม̀น'อยท่ี

ดำเนินการออกแบบและสร'างส่ือเลยโดยไม̀ได'กำหนดผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวังก̀อน ในกรณีน้ีลักษณะของผลงาน

ท่ีสร'างข้ึนจะเปoนปeจจัยกำหนดการนำไปใช'ประโยชน5 ซ่ึงในบางคร้ังอาจใช'ประโยชน5ได'จำกัด เน่ืองจากไม̀ได'

กำหนดความต'องการก̀อนแล'วจึงออกแบบเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ให'ตอบสนองต̀อความต'องการได'เต็มท่ี 

    2.4.2 การออกแบบ ข้ันตอนการออกแบบข้ันแรกคือการต้ังคำถามว̀าเลิร5นนิงอ็อบเจกต5จะมี

บทบาทอย̀างไรบ'าง ในการทำให'นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวัง คำตอบของคำถามน้ีจะช̀วยให'สามารถ

กำหนดรูปแบบการนำเสนอในเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ได'อย̀างเหมาะสม เม่ือกำหนดบทบาทของ เลิร5นนิงอ็อบเจกต5

ได'แล'ว ลำดับต̀อไป คือ การออกแบบ ในข้ันตอนน้ีผู'พัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ต'องตัดสินใจในหลายๆ ประเด็น 



 

 

เช̀น จะกระตุ'นความสนใจของนักเรียนด'วยวิธีการใดจะกำหนดให'ผู'เรียนทำกิจกรรมอะไรบ'าง หรือเพียงรับ

ข'อมูลท่ีนำเสนอเท̀าน้ัน การนำเสนอข'อมูลจะใช'รูปแบบใด เม่ือพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นต̀างๆ ข'างต'น

แล'ว ผู'พัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 สามารถเรียบเรียงแนวคิดร̀วมงาน หรือผู'เช่ียวชาญท่ีร̀วมพัฒนางานช้ินน้ี

ร̀วมกัน การนำเสนอแนวความคิดท่ีออกแบบข้ึนทำได'หลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึงคือ storyboard ซ่ึงเปoนการ

เขียนบรรยายลักษณะภาพ เสียง การเคล่ือนไหวท่ีต'องการในแต̀ละลำดับการนำเสนอ เหมาะสำหรับเลิร5นนิงอ็

อบเจกต5ท่ีนำเสนอข'อมูลด'วยลำดับข้ันตอนท่ีชัดเจน ส̀วนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ท่ีมีลำดับการนำเสนอไม̀แน̀นอน มี

การเขียนโปรแกรมให'ตอบสนองต̀อการตัดสินใจหรือความสามารถของผู'เรียน ผู'ออกแบบอาจนำเสนอแนวคิดท่ี

ออกแบบไว'ในรูปแบบของ flowchart หรือแผนผังโครงสร'างในลักษณะท่ีเหมาะสมควรเขียนข'อความท่ีจะใช'

จริง รวมท้ังกำหนดลักษณะของรูปภาพ เสียง และส่ือประสมอ่ืนๆ ท่ีจะใช'ให'ชัดเจน เพ่ือให'สามารถถ̀ายทอด

แนวคิดท่ีมีให'ผู'อ่ืนเข'าใจได'ด'วย โครงร̀างแนวคิดการนำเสนอเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ท่ีเขียนข้ึนน้ี ควรได'รับการตรวจ

แก'จากผู'เช่ียวชาญด'านเน้ือหาก̀อนจะดำเนินการสร'างต̀อไป 

                2.4.3 การสร'างเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในบางรูปแบบใช'ทักษะทางคอมพิวเตอร5หลายด'าน เช̀น การ

เขียน โปรแกรม การจัดการภาพและเสียง หากผู'พัฒนาเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ไม̀มีทักษะเหล̀าน้ีอาจขอความร̀วมมือ

จากผู'เช่ียวชาญด'านเทคนิคจากสถาบันการศึกษาในท'องถ่ิน ส̀วนในกรณีท่ีต'องการดำเนินการสร'างเลิร5นนิงอ็อบ

เจกต5ด'วยตนเอง ก็สามารถใช'โปรแกรมสำเร็จรูปสร'างเอกสาร Word เอกสาร PowerPoint หรือเว็บเพจ ท่ี

ประกอบด'วยข'อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และไฮเปอร5ลิงค5 โดยมีข'อควรคำนึงเก่ียวกับรูปแบบการ

นำเสนอบนหน'าจอ ดังน้ี 

1) ใช'เคร่ืองหมายและรูปแบบคำส่ังท่ีเข'าใจกันท่ัวไป เช̀น ลูกศรช้ีไปทางขวา สำหรับการไปหน'า 

ถัดไป ลูกศรช้ีไปทางซ'าย สำหรับการย'อนกลับไปหน'าเดิม แสดงภาพมือช้ีเม่ือลากเมาส5ไป

เหนือไฮเปอร5ลิงค5 

2) ใช'รูปแบบการนำเสนอท่ีเปoนระบบระเบียบ เช̀น หัวข'อในระดับเดียวกัน ควรใช'อักษรท่ีมีสี

เดียวกันและขนาดเท̀ากัน หรือใช'สีพ้ืนสีเดิมสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนใน รูปแบบ

เดียวกัน ตัวอย̀างเช̀น ใช'สีพ้ืนสีขาวเม่ือให'ข'อมูล สีฟOาอ̀อนในส̀วนของกิจกรรมท่ีนักเรียนทำ 

3) เม่ือนำเสนอด'วยข'อความใช'ตัวอักษรขนาดใหญ̀พอสมควร ไม̀จัดย̀อหน'าให'บรรทัดยาวเกินไป 

บทเรียนสำหรับเด็กเล็กอาจพิจารณาเปล่ียนข'อความเปoนเสียงบรรยาย 

    2.4.4 ทดสอบ เม่ือดำเนินการสร'างเลิร5นนิงอ็อบเจกต5สำเร็จลงควรมีการตรวจสอบความเรียบร'อย

ก̀อนนำไปใช'จริงในห'องเรียน การทดสอบทำได'ใน 2 ระดับ ได'แก̀ การทดลองใช'ในการเรียนการสอนและการ

ทดลองใช'งาน การทดลองใช'ในการเรียนการสอน เปoนการตรวจสอบว̀านักเรียนเข'าใจวิธีการส่ือสารท่ีใช'ในเลิร5น

นิงอ็อบเจกต5หรือไม̀ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได'เพียงใด ในการทดสอบอาจให'นักเรียนทำ



 

 

แบบทดสอบหรือกิจกรรมส้ันๆ เพ่ือประเมินว̀าหลังจากใช'เลิร5นนิงอ็อบเจกต5 แล'วนักเรียนส̀วนใหญ̀บรรลุผลการ

เรียนรู'ท่ีคาดหวังหรือไม̀ การทดลองใช'งาน เปoนการตรวจสอบว̀า เลิร5นนิงอ็อบเจกต5ท่ีสร'างข้ึนมีข'อผิดพลาดใดๆ 

หรือไม̀ ควรตรวจสอบความถูกต'องของการพิมพ5ข'อความ ตรวจสอบการทำงานของส̀วนประกอบต̀างๆ ใน 

object เช̀น ไฮเปอร5ลิงค5 ภาพเคล่ือนไหว นอกจากน้ันควรทดสอบว̀าเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 น้ันทำงานใน

คอมพิวเตอร5ทุกรุ̀นทุกแบบหรือไม̀ เม่ือนำเสนอบนจอขนาดต̀างๆ ภาพและข'อความท่ีปรากฏบนหน'าจอ

ผิดเพ้ียนหรือเปล่ียนตำแหน̀งไปอย̀างไร 

    2.4.5 ประเมินผลบทเรียน เปoนข้ันตอนสุดท'าย คือประสิทธิภาพของบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ท่ี

ผลิตข้ึนมา โดยอาจารย5ผู'ทรงคุณวุฒิจะเปoนผู'ตรวจสอบความถูกต'องของบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 

2.5  การใช#เลิร>นนิงอ็อบเจกต> ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู# 

    ส่ือการเรียนรู'เปoนตัวกลางในการถ̀ายทอดสาระความรู' ความคิด ทักษะ และประสบการณ5จาก

ผู'สอนไปยังผู'เรียนเพ่ือให'เกิดการเรียนรู' ปeจจุบันมีส่ือต̀าง ๆ หลากหลาย ให'เรียนรู'ได'ทุกเวลา และทุกสถานท่ี 

ส่ือดิจิทัลเปoนส่ือการเรียนรู'ท่ีสามารถจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลไฟล5ในคอมพิวเตอร5ได' จึงสามารถจัดเก็บ ทำซ้ำ 

และเผยแพร̀ได'โดยสะดวก ส่ือดิจิทัลรูปแบบหน่ึง ท่ีสามารถนำมาใช'ประกอบกิจกรรมการเรียนรู'ได' คือส่ือใน

รูปแบบเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 หรือ LO ซ่ึงเปoนส่ือดิจิทัลท่ีออกแบบเพ่ือให'ผู'เรียนบรรลุผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวังอย̀าง

ใดอย̀างหน่ึงโดยเฉพาะ นำเสนอแนวคิดหลักย̀อยๆ โดยผู'สอนสามารถเลือกใช'เลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ผสมผสานกับ

การจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ได'อย̀างหลากหลายสามารถใช'ประกอบกิจกรรมการเรียนรู'ได'หลากหลาย

รูปแบบผู'สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู'โดยพิจารณาถึงบริบทของช้ันเรียน ความพร'อมของอุปกรณ5

สารสนเทศความเข'าใจและทักษะท่ีต'องการให'เกิดข้ึนกับผู'เรียนในวิชาคณิตศาสตร5สามารถนำเลิร5นนิงอ็อบเจกต5

มาใช'ในข้ันตอนต̀างๆ ของกระบวนการเรียนรู'ได'อย̀างหลากหลาย ยกตัวอย̀างเช̀น เลิร5นนิงอ็อบเจกต5เร่ืองการ

เปรียบเทียบเศษส̀วน ซ่ึงผู'เรียนจะได'เปรียบเทียบเศษส̀วนจากส่ือท่ีเห็นเปoนรูปธรรม ผ̀านการทดลองด'วยตนเอง 

ก̀อนท่ีครูและนักเรียนจะร̀วมกันสรุปว̀า การเปรียบเทียบเศษส̀วนถ'าตัวส̀วนเท̀ากันให'พิจารณาท่ีตัวเศษ ตัวเศษ

ขอเศษส̀วนใดมีค̀ามากกว̀า เศษส̀วนน้ันก็จะมีค̀ามากกว̀าหรือถ'าเปoนการเปรียบเทียบเศษส̀วนท่ีตัวส̀วนไม̀

เท̀ากัน จะต'องทำตัวส̀วนให'เท̀ากัน เม่ือตัวส̀วนเท̀ากันแล'ว ก็ให'ทำการเปรียบเทียบเช̀นเดียวกับการเปรียบเทียบ

เศษส̀วนในกรณีท่ีตัวส̀วนเท̀ากัน เปoนต'น  



 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ตัวอย̀างเลิร5นนิงอ็อบเจกต5เร่ืองการเปรียบเทียบเศษส̀วน 

   ส่ือดิจิทัลอย̀างเลิร5นนิงอ็อบเจกต5ผู'สอนสามารถนำไปใช'เปoนเคร่ืองมือเพ่ือสร'างสรรค5การเรียน รู'ท่ีเป�ด

โอกาสให'ผู'เรียนได'พัฒนาตนเอง ท้ังน้ีการใช'ส่ือดิจิทัลจะต'องไม̀ลดคุณค̀าของประสบการณ5การเรียนรู'เหลือเพียง

การรับข'อมูลผ̀านหน'าจอ แต̀ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู'ให'ผู'เรียนได'ทำงานร̀วมกัน ส่ือสารความเข'าใจ 

และได'สร'างผลงาน โดยมีส่ือและแหล̀งเรียนรู'ท่ีมีคุณภาพเปoนส̀วนช̀วย 

  2.6  ประเภทของเลิร>นนิงอ็อบเจกต> 

    หน̀วยความรู'เฉพาะเร่ือง (Learning object) ท่ีนิยมสร'างจะมีท้ังแบบเรียบง̀าย ท่ีอยู̀ในรูปของ

ไฟล5เอกสารขนาดส้ันประมาณ 1 หน'าเอกสาร หรือเปoนแบบเอกสารเว็บ ท่ีเผยแพร̀ท้ังแบบ offline และ 

online องค5ประกอบหลักของส่ือในลักษณะน้ี จะมีตัวอักษรเปoนส̀วนหลักในการให'การเรียนรู' มีภาพ หรือ

ภาพเคล่ือนไหวเปoนส̀วนขยายความอีกประเภท จะเปoนส่ือท่ีอยู̀ในรูปของไฟล5ข'อมูลมัลติมีเดียหรือไฟล5

ภาพเคล่ือนไหวสำเร็จรูป ท่ีเปoนท้ังไฟล5ท่ีตอบสนองการเรียนรู'ด'วยตัวมันเอง ส̀วนใหญ̀จะเปoนไฟล5นามสกุล .gif, 

.swf, .mov .avi และ .wmv ส̀วนไฟล5ประเภท .mpeg อาจจะมีบ'างเน่ืองจากไฟล5 .mpeg จะมีขนาดค̀อนข'าง

ใหญ̀ โดยสรุปประเภทของเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 จะมี 3 ประเภท ดังน้ี  

1) ส่ือหรือไฟล5ข'อมูลท่ีแสดงในลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกส5 หรือเอกสารเว็บ 

2) ส่ือหรือไฟล5ข'อมูลท่ีแสดงภาพแบบต̀อเน่ือง มีจุดประสงค5เพ่ือให'เห็นสภาพการทำงาน หรือ 

เหตุการณ5อย̀างต̀อเน่ือง 

3) ส่ือหรือไฟล5ข'อมูลท่ีให'ผู'เรียนมีส̀วนร̀วมในการทำงานของเลิร5นน่ิงออบเจกต5 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข#องกับประสิทธิภาพของบทเรียน 



 

 

3.1  การประเมินตัวส่ือมัลติมีเดีย 

    ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพจะช̀วยให'ผู'เรียนเข'าใจเน้ือหาได'เร็วข้ึน เร'าความสนใจ ง̀ายต̀อ 

การใช'และผู'เรียนได'เรียนตามระดับความ สามารถของตนเอง นอกจากน้ีด'านเทคนิค การแสดงผลทางหน'าจอ  

สี เสียง ภาพ เคล่ือนไหว จะต'องมีความเหมาะสม รวมท้ังจะต'องได'รับการตรวจสอบประสิทธิ ภาพของส่ือให'อยู̀

ในระดับท่ีต'องการก̀อนจะนาไปใช' (กรมวิชาการ, 2544 : 156-160) 

    การประเมินคุณภาพตัวส่ือมัลติมีเดียต'องกำหนดตัวบ̀งช้ี  เกณฑ5 และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับส่ือ

มัลติมีเดียและการกำหนดประเด็น องค5ประกอบหรือหัวข'อการประเมินจะต'องพิจารณาจาก 3 ส̀วน ดังน้ี 

               1)  ด'านการออกแบบการสอน  การออกแบบการสอนท่ีดีจะจูงใจผู'เรียนหรือให'ความรู'แก̀ผู'เรียน

ตามวัตถุประสงค5ของการเรียน  ซ่ึงจะต'องประกอบด'วยส̀วนสำคัญดังน้ี 

1.1) วัตถุประสงค5การเรียน บทเรียนท่ีดีจะต'องแสดงวัตถุประสงค5การเรียนรู'อย̀างชัดเจน  

วัตถุประสงค5จะเปoนตัวบอกให'ทราบว̀าเม่ือผู'เรียนศึกษาบทเรียนจบ  ผู'เรียนจะได'ความรู'

อะไรบ'าง นอกจากน้ียังช̀วยให'ผู'สร'างบทเรียนออกแบบกิจกรรมและเลือกหัวข'อท่ีเหมาะสม 

เลือกวิธีการนำเสนอ และยังช̀วยให'ผู'สอนตัดสินใจได'ว̀าบทเรียนลักษณะใดเหมาะสมกับผู'เรียน 

1.2) เน้ือหา  ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาจะต'องมีเน้ือหาถูกต'องตามหลักวิชาและหลักการใช'

ภาษา 

1.3) ความเหมาะสมกับความรู'ความสามารถของผู'เรียน ผู'สอนจะต'องพิจารณาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือ

การศึกษาว̀ามีความเหมาะสมกับระดับความรู' อายุ ทักษะความสามารถของผู'เรียน มีความ

เหมาะสมในด'านภาษาและช̀วงเวลาท่ีใช'ในการศึกษาหรือไม̀ ในกรณีบทเรียนแบบสอนเน้ือหา 

(Tutorial) ความยาวในแต̀ละบทเรียน ควรจะมีความเหมาะสมกับอายุ  ความสามารถ  และ

ลักษณะของผู'เรียนด'วย 

1.4) ปฏิสัมพันธ5  ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาท่ีดีจะต'องมีปฏิสัมพันธ5ท่ีเหมาะสม  เช̀น ยอมให'

ผู'เรียนแก'ไขความผิดพลาดท่ีมาจากการพิมพ5ได' ให'ผู'เรียนได'โต'ตอบ และรับข'อมูลปOอนกลับได'  

มีการเสริมแรงท่ีเหมาะสมเพ่ือให'ผู'เรียนได'เรียนอย̀างมีความสุข ผู'เรียนสามารถแข̀งขันกับ

คะแนนของตนเองหรือกับคะแนนของเพ่ือนได' ส่ือด'านแบบฝuกหัดท่ีดีจะช̀วยให'ผู'เรียน ได'ใช'

บทเรียนน้ันหลายๆ คร้ังจนเกิดทักษะมีผลสรุปความสามารถของผู'เรียนในรูปคะแนน ร'อยละ 

ตาราง หรืออัตราส̀วนปฏิสัมพันธ5 ลักษณะดังกล̀าวน้ีเปoนแรงจูงใจแก̀ผู'เรียน ให'ผลปOอนกลับท่ีมี

ประสิทธิภาพท้ังคำตอบท่ีถูกต'องและคำตอบท่ีไม̀ถูกต'องมีการให'แรงจูงใจทางบวก ตลอดจนมี

การประเมินการเรียนรู'ของผู'เรียนให'เห็น 



 

 

1.5) ปรับใช'ตามความต'องการของผู'เรียน บทเรียนบางบทเรียนจะให'ผู'เรียนเลือกระดับความยาก

ง̀ายของบทเรียนได'ตามต'องการ มีส̀วนสอนและอาจมีส̀วนท่ีผู'สร'างบทเรียนสร'างให'มีการเก็บ

บันทึกและเก็บข'อคิดเห็นของผู'เรียนเม่ือเรียนซ̀อมเสริมน้ันจบ 

1.6) การนำเสนอเน้ือหา  การนำเสนอเน้ือหาท่ีน̀าสนใจจะช̀วยให'ผู'เรียนไม̀เกิดความเบ่ือหน̀าย 

การจัดวางตำแหน̀งของข'อความ ขนาดของตัวอักษร ความกะทัดรัด มีภาพ มีเสียงประกอบ

อย̀างเหมาะสมจะช̀วยให'บทเรียนน̀าสนใจตลอดเวลา 

1.7) การประเมินความสามารถของผู'เรียนคำถามท่ีเหมาะสมจะช̀วยให'มีการประเมินท่ีเหมาะสม  

ลักษณะคำถามท่ีมีในบทเรียนควรเปoนคำถามท่ีสอดคล'องกับวัตถุประสงค5ท่ีจะประเมิน ไม̀

วกวนและกำกวม ประเมินคำตอบได'ทุกรูปแบบไม̀ทำให'ผู'เรียนเกิดความพะวงกับข้ันตอนหรือ

กับการหาคำตอบท่ีถูกต'อง 

   ในการประเมินคุณภาพของการออกแบบการสอน  การใช'เคร่ืองมือ   เช̀น แบบสอบถาม  

แบบทดสอบ  ข'อเขียนปรนัย  อัตนัย แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

   2) การออกแบบหน'าจอ  การประเมินคุณภาพการออกแบบหน'าจอ  จะประเมินองค5ประกอบ

ด'านข'อความ  ภาพ  และกราฟ�ก  เสียง  และการควบคุมหน'าจอว̀าได'คุณภาพระดับใด 

2.1) การประเมินข'อความ  เปoนส̀วนสำคัญของการออกแบบมัลติ- มี เดียให' ดู น̀าสนใจ  

องค5ประกอบด'านข'อความประกอบด'วยส̀วนย̀อยๆ หลายส̀วน ได'แก̀ รูปแบบต'องอ̀านง̀าย  

ขนาดตัวอักษรต'องเหมาะสมกับระดับผู'เรียน  ความหนาแน̀นของตัวอักษรและองค5ประกอบ

อ่ืนบนหน'าจอมีขนาดปานกลางหรือเหมาะสมกับลักษณะเน้ือหาวิชา สีของพ้ืนหลังและสีของ

ข'อความจะต'องเข'าคู̀กันอย̀างเหมาะสม  ให'ผู'เรียนอ̀านง̀ายและสบายตา เปoนต'น  การประเมิน

ตัวส่ือมัลติมีเดียจะต'องประเมินว̀า  ส่ือมัลติมีเดียน้ันมีองค5ประกอบด'านข'อความเหมาะสมและ

เปoนไปตามลักษณะสำคัญขององค5ประกอบด'านข'อความหรือไม̀ 

2.2) การประเมินภาพและกราฟ�ก ภาพท่ีใช'ประกอบมีต้ังแต̀ภาพน่ิง ไปจนถึงภาพเคล่ือนไหว  ส่ือ

มัลติมีเดียจะต'องได'รับการประเมินว̀า การใช'ภาพและกราฟ�กเปoนไปตามหลักการใช'ต̀อไปน้ี

หรือไม̀   กล̀าวคือ   ภาพมีความชัดเจน    ดูง̀าย น̀าสนใจ  มีความหมายและมีขนาด

พอเหมาะกับหน'าจอ  สอดคล'องกับจุดมุ̀งหมาย  เน้ือหา  และวัยของผู'เรียน การเสนอภาพ

จะต'องเปoนระเบียบ มีลำดับข้ันและดูง̀าย ไม̀ควรใช'ภาพจำนวนมากหรือภาพท่ีมีรายละเอียด

มากหรือน'อยเกินไป ภาพ ๆ หน่ึงควรใช'เพ่ือเสนอแนวคิดหลักแนวเดียว และรูปแบบท่ีแสดง

ผ̀านจอภาพจะต'องมีความชัดเจนและสวยงาม 



 

 

2.3) การประเมินเสียง เสียงท่ีใช'ประกอบบทเรียนท่ัวไปจะเปoนเสียงบรรยายและเสียงประกอบซ่ึง

รวมถึงเสียงดนตรีด'วย หลักเกณฑ5การพิจารณาการใช'เสียงท่ีเหมาะสมควรพิจารณาจาก

คุณภาพเสียงและการออกแบบเสียง ซ่ึงได'แก̀ คุณภาพเสียง เสียงท่ีใช'ประกอบไม̀ว̀าจะเปoน

เสียงพูดเสียงบรรยาย หรือเสียงดนตรีจะต'องมีความชัดเจนและถูกต'อง การออกแบบเสียง 

การประเมินการออกแบบเสียงประกอบท่ีเหมาะสมกับเน้ือเร่ืองและระดับผู'เรียน ความ

เหมาะสมกับเวลาและโอกาส ความยาวของเสียงสอดคล'องกับระยะการแสดงภาพ การเป�ด

โอกาสให'ผู'เรียนสามารถเลือกท่ีจะฟeงหรือไม̀ฟeง และปรับระดับความดังของเสียงได' การใช'

เสียงประกอบหรือเสียงดนตรี มีความสม่ำเสมอ ไม̀มากเกินไป 

2.4) การประเมินการควบคุมหน'าจอ เก่ียวข'องกับการประเมินในส̀วนท่ีเปoนเมนูหรือหน'าโฮมเพจ

ในเว็บว̀ามีการกำหนดเส'นทางเดินและการใช'งานท่ีง̀าย สะดวก และคงเส'นคงวา ไม̀สร'าง

ความยุ̀งยากและสับสนให'กับผู'เรียน มีความเปoนมิตรกับผู'เรียนและเลือกคำส่ังท่ีไม̀ถูกต'องก็ไม̀

ทำให'โปรแกรมหยุดทำงาน, ผู'เรียนมีความสะดวกในการใช'เมนู คีย5บอร5ด หรือส̀วนประกอบ

อ่ืน ๆ หรือมีคำส่ังเลือกบทเรียนท่ีต'องการเรียน เลือกท่ีจะย'อนไปดูหน'าท่ีผ̀านมา เลือกแบบ

การแสดงผลได', ผู'เรียนสามารถควบคุมอัตราการแสดงผลทางหน'าจอ จัดลำดับของบทเรียน 

เลือกบทเรียนท่ีต'องการ เลือกท่ีจะย'อนไปดูหน'าท่ีผ̀านมา เลือกแบบการแสดงผลได', การ

ออกแบบเส'นทางเดินของบทเรียน และปุqมควบคุมหน'าจอมีความสอดคล'องกับกิจกรรมการ

เรียน และหลักการออกแบบส่ือการสอนท่ีทำให'เกิดการเรียนรู'ด'วยตนเอง, เคร่ืองมือท่ีใช'

ประเมินคุณภาพการออกแบบหน'าจอ เช̀น แบบสังเกตท้ังแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรา

ส̀วนประมาณค̀า แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

   3) การประเมินการใช'งาน ควรพิจารณาส่ือมัลติมีเดียว̀ามีลักษณะสำคัญ ดังต̀อไปน้ีหรือไม̀ 

    3.1) การนำไปใช'งาน 

     - บทเรียนง̀ายและสะดวกต̀อการนำไปใช' 

- บทเรียนไม̀มีข'อผิดพลาด (bug) และสามารถทำงานได'โดยไม̀มีการสะดุด  

     - ในการทำงานต'องไม̀มีการหยุดเปoนระยะ ๆ เน่ืองจากการทำงานของเคร่ือง 

- คำส่ังหรือรายละเอียดต̀าง ๆ ในโปรแกรม ผู'ใช'สามารถอ̀านหรือทำความเข'าใจ  ได'ง̀าย และ

มีความเหมาะสมกับผู'ใช'งาน 

- บทเรียนคอมพิวเตอร5ช̀วยสอนท่ีเหมาะสม ผู' เรียนไม̀จำเปoนต'องมีความรู' เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร5มากนัก 



 

 

     - ผู'เรียนไม̀จำเปoนต'องใช'คู̀มืออยู̀ตลอดเวลา 

     - ไม̀มีการแบ̀งแยกเพศ เช้ือชาติในการใช' 

     - ไม̀ต'องให'ผู'สอนช̀วยเหลืออยู̀ตลอดเวลาในการใช'บทเรียน 

    3.2) คู̀มือครู 

     - มีคู̀มือครู และมีเคร่ืองมือท่ีจำเปoนหรืออุปกรณ5ประกอบ 

     - มีคำแนะนำและจัดทำเคร่ืองมือทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

     - มีการแนะนำการจัดกลุ̀มผู'เรียน 

- ในกรณีบทเรียนคอมพิวเตอร5ช̀วยสอนแบบสร'างสถานการณ5 คู̀มือครูอาจจะมีการระบุไว'ด'วย

ว̀าผู'เรียนจะต'องมีทักษะใดมาก̀อน เพ่ือให'ผู'สอนได'เตรียมทักษะท่ีจำเปoนน้ันให'แก̀ผู'เรียนก̀อน

การใช'บทเรียน 

    3.3) เอกสารประกอบการใช'งาน 

       - มีเอกสารให'อ̀านประกอบและเขียนไว'อย̀างชัดเจนเก่ียวกับการใช'งาน 

       - มีการสรุปการใช'บทเรียนไว'อย̀างชัดเจนและเปoนประโยชน5ต̀อผู'ใช' 

    เคร่ืองมือท่ีใช'ประเมินคุณภาพการใช'งาน เช̀น แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสังเกต แบบ

สัมภาษณ5 เปoนต'น 

3.2  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนเลิร>นนิงอ็อบเจกต> 

      ประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 หมายถึง ความสามารถของบทเรียน

เลิร5นนิงอ็อบเจกต5ในการสร'างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให'ผู'เรียนเรียนรู'ตามจุดประสงค5ให'ถึงระดับเกณฑ5ที่

คาดหวัง  การกำหนดเกณฑ5ประสิทธิภาพกระทำได'โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู'เรียน 2 ประเภท คือ 

พฤติกรรมต̀อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดท'าย (ผลลัพธ5) โดยกำหนดค̀าประสิทธิภาพเปoน E1 

(ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ5)  

 3.1.1 การประเมินพฤติกรรมต̀อเน่ือง (Transitional Behavior) คือ ประเมินผลต̀อเน่ืองซ่ึง

ประกอบด'วยพฤติกรรมย̀อยหลายๆพฤติกรรมเรียกว̀า “กระบวนการ”(Process) ของผู'เรียนท่ีสังเกตจากการ

ประกอบกิจกรรมกลุ̀ม (รายงานของกลุ̀ม) และรายงานบุคคล ได'แก̀งานท่ีมอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผู'สอน

กำหนดไว' 

 3.1.2  การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท'าย (Terminal Behavior) คือ ประเมินผลลัพธ5(Product) 

ของผู'เรียนโดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล̀ ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะกำหนดเปoน

เกณฑ5ท่ีผู'สอนคาดหมายว̀าผู'เรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมให'เปoนท่ีพึงพอใจ โดยกำหนดเปoนเปอร5เซ็นต5ของผลเฉล่ีย



 

 

ของคะแนนการทำงานและประกอบกิจกรรมของผู'เรียนท้ังหมดต̀อเปอร5เซ็นต5 ของผลการสอบหลังเรียนของ

ผู'เรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ5  ผลลัพธ5ท่ี

ได'ควรใกล'เคียงกับเกณฑ5ท่ีต้ังไว' หากต่ำจากเกณฑ5ไม̀เกิน 5 % ก็ให'ยอมรับ (ชัยยง, 2556 : 10) 

ตัวอย̀าง 80/80 หมายความว̀าเม่ือเรียนจากชุดการสอนแล'ว ผู'เรียนจะสามารถทำแบบฝuกหัด หรืองาน

ได'ผลเฉล่ีย 80% และทำแบบทดสอบหลังเรียนได'ผลเฉล่ีย 80% การท่ีจะกำหนดเกณฑ5 E1/E2ให'มีค̀าเท̀าใดน้ัน

ให'ผู'สอนเปoนผู'พิจารณาตามความพอใจโดยปกติเน้ือหาท่ีเปoนความรู'ความจำมักจะต้ังไว' 80/80 หรือ 90/90 

ส̀วนเน้ือหาท่ีเปoนทักษะหรือเจตนศึกษาอาจต้ังไว'ต่ำกว̀าน้ี เช̀น 75/75 เปoนต'น 

วิธีการคำนวณหาประสิทธิภาพ โดยใช'สูตร ต̀อไปน้ี  (ชัยยง, 2556 : 10) 

สูตรท่ี 1 E1 = 100 

                    

     เม่ือ   E1    คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

Σ x  คือ   คะแนนรวมของแบบฝuกหัด หรืองาน 

A      คือ   คะแนนเต็มของแบบฝuกหัดทุกช้ินรวมกัน 

N      คือ  จำนวนผู'เรียน 

สูตรท่ี 2 E2 = 100 

                                     

                                  เม่ือ   E2   คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ5 

                                          ΣF  คือ   คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 

                                             B  คือ   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

                                             N  คือ  จำนวนผู'เรียน 
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ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คือการนำเอาคะแนน ของแบบฝuกหัดหรือผลงานในขณะ 

ประกอบกิจกรรมกลุ̀ม/เด่ียว ของนักเรียนทุกคนรวมกันหารด'วยจำนวนผู'เรียน แล'วนำค̀าท่ีได'หารด'วยคะแนน

เต็มของแบบฝuกหัดทุกช้ินรวมกันคูณด'วย 100  ส̀วนประสิทธิภาพของผลลัพธ5 (E2) ก็คือการนำคะแนนรวม 

ของการทดสอบหลังเรียนหารด'วยจำนวนนักเรียน (คะแนนเฉล่ีย) แล'วนำค̀าท่ีได'หารด'วยคะแนนเต็มของ

แบบทดสอบหลังเรียนคูณด'วย 100 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข#องกับความพึงพอใจในการเรียน 

4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

         ความพึงพอใจเปoนคำนามของกิริยาท่ีบ̀งบอกให'รู'ถึงสภาวะของความรู'สึกพอใจ โดยคำว̀า พอใจ 

หมายถึง การได'บรรลุความต'องการ  ความคาดหวัง ความปรารถนา ความอยากของบุคคล การได'บรรลุหรือ

การได'ตอบสนองบางส่ิงท่ีเรียกร'องหรือเปoนข'อแม' การยอมตาม การมีอิสระจากความสงสัยอย̀างเพียงพอ หรือ

ทำให'คล'อยตาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 21)  

  ความพึงพอใจของมนุษย5 เปoนการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเปoนนามธรรม ไม̀สามารถมองเห็น

เปoนรูปร̀างได' การท่ีเราจะทราบว̀าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม̀สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค̀อนข'าง

สลับซับซ'อน และต'องมีส่ิงท่ีตรงต̀อความต'องการของบุคคลจึงจะทำให'บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสร'าง

ส่ิงเร'าจึงเปoนแรงจูงใจของบุคคลน้ันให'เกิดความพึงพอใจในงานน้ัน (กาญจนา, 2546 : 5) 

  ความพึงพอใจของออสแคมป«  (Oskamps, 1984 อ'างถึงใน อมรรัตน5 , 2541 :  57–58) มี

ความหมายอยู̀ 3 นัยด'วยกันได'แก̀ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ5ท่ีผลการปฏิบัติจริงได'เปoนไปตามท่ี

บุคคล คาดหวังไว', ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสำเร็จ ท่ีเปoนไปตามความต'องการ, ความพึงพอใจ 

หมายถึง การท่ีงานได'เปoนตาม หรืตอบสนองต̀อคุณค̀าของบุคคล  

                ความพึงพอใจของผู'รับบริการ หมายถึง ผู'บริการประสบความสำเร็จในการทำให'สมดุลระหว̀างส่ิง

ท่ีผู' รับบริการให'ค̀ากับความคาดหวังของผู' รับบริการ และประสบการณ5 น้ันเปoนไปตามความคาดหวัง 

(Domabedian, 1980 อ'างถึงใน วาณี, 2548) 

                จากความหมายท่ีกล̀าวมาท้ังหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจได'ว̀า เปoนทัศนะคติใน

รูปแบบนามธรรม ความรู'สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต̀อสภาพแวดล'อมใน

ด'านต̀าง ๆ หรือเปoนความรู'สึกท่ีพอใจต̀อส่ิงท่ีทำให'เกิดความชอบ ความสบายใจ และเปoนความรู'สึกท่ีบรรลุถึง

ความต'องการ 



 

 

4.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ  

  ความพึงพอใจเปoนปeจจัยสำคัญท่ีช̀วยให'งานประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย̀างย่ิงงานเก่ียวกับการ

ให'บริการ ซ่ึงเปoนปeจจัยสำคัญประการแรกท่ีเปoนตัวบ̀งช้ีถึงความเจริญก'าวหน'าของงานบริการก็คือจำนวนผู'มา

ใช'บริการ ดังน้ันจึงควรท่ีจะต'องศึกษาให'ลึกซ้ึงถึงปeจจัยและองค5ประกอบต̀างๆ ท่ีจะทำให'เกิดความพึงพอใจ ท้ัง

ผู'ปฏิบัติงานและผู'มาใช'บริการ เพ่ือใช'เปoนแนวทางในการบริหารองค5กรให'มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน5สูง

ท่ีสุดจากความสำคัญดังกล̀าว สรุปได'ว̀าหากบุคคลมีความพึงพอใจย̀อมส̀งผลต̀อความเจริญก'าวหน'าของ

หน̀วยงาน ตลอดจนทำให'เกิดความศรัทธาในหน̀วยงานต̀อไป (สาโรช, 2534 : 15) 

 4.3 ลักษณะของความพึงพอใจ  

  ความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญต̀อการ ดำเนินงานบริการเปoนไปอย̀างมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงลักษณะท่ัวไปมีดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535 : 24-37)  

  4.3.1 ความพึงพอใจเปoนการแสดงออกทางอารมณ5 และความรู'สึกในทางบวกของ บุคคลต̀อส่ิง

หน่ึงส่ิงใด บุคคลจำเปoนต'องปฏิสัมพันธ5กับส่ิงแวดล'อมรอบตัว การตอบสนอง ความต'องการส̀วนบุคคลด'วยการ

โต'ตอบกับบุคคลอ่ืน และส่ิงต̀าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให'แต̀ละคนมีประสบการณ5 การเรียนรู' ส่ิงท่ีจะได'รับ

ตอบแทนแตกต̀างกันไป ใน สถานการณ5การบริการก็เปoนเช̀นเดียวกัน บุคคลรับรู'หลายส่ิงหลายอย̀างเก่ียวกับ

การ บริการ ไม̀ว̀าจะเปoนประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซ่ึงประสบการณ5 ท่ีได'รับจากการ

สัมผัสบริการต̀างๆ หากเปoนไปตามความต'องการของผู'รับบริการ โดย สามารถทำให'ผู'รับบริการได'รับส่ิงท่ี

คาดหวังก็ย̀อมก̀อ ให'เกิดความรู'สึกท่ีดีและพึงพอใจ  

  4.3.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต̀างระหว̀างส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ี ได'รับจริงใน

สถานการณ5บริการ  

 4.4  ป8จจัยท่ีมีผลตNอความพึงพอใจของผู#รับบริการ  

  ความพึงพอใจของผู'รับบริการเปoนการแสดงออกถึงความรู'สึกในทางบวกของผู'รับบริการซ่ึงปeจจัย

ท่ีมีผลต̀อความพึงพอใจของผู'รับบริการมีดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 : 38-40)  

  4.4.1 สถานท่ีบริการ การเข'าถึงการบริการได'สะดวกเม่ือประชาชนมีความ ต'องการย̀อมก̀อให'เกิด

ความพึงพอใจต̀อการบริการ ทำเล ท่ีต้ัง และการกระจายสถานท่ี บริการให'ท่ัวถึง เพ่ืออำนวยความสะดวกแก̀

ประชาชนจึงเปoนเร่ืองสำคัญ  

  4.4.2 การส̀งเสริมแนะนำการบริการ ความพึงพอใจของผู'รับบริการเกิดข้ึน ได'จากการได'ยิน

ข'อมูลข̀าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล̀าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปใน ทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเช่ือถือท่ีมีก็

จะมีความรู'สึกกับบริการดังกล̀าวอันเปoน แรงจูงใจผลักดันให'มีความต'องการบริการตามมาได' 



 

 

  4.4.3 ผู'ให'บริการ ผู'บริหารการบริการ และผู'ปฏิบัติบริการล'วนเปoนบุคคลท่ี มีบทบาทสำคัญต̀อ

การปฏิบัติ งานบริการให'ผู'รับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังส้ิน ผู'บริหาร การบริการท่ีวางนโยบายการบริการโดย

คำนึงถึงความสำคัญของประชาชนเปoนหลักย̀อม สามารถตอบสนองความต'องการของลูกค'าให'เกิดความพึง

พอใจได'ง̀ายเช̀นเดียวกับ ผู'ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการท่ีตระหนักถึงประชาชนเปoนสำคัญ แสดงพฤติกรรม

การ บริการและสนองบริการท่ีลูกค'าต'องการด'วยความสนใจเอาใจใส̀อย̀างเต็มท่ีด'วยจิตสำนึก ของการบริการ  

  4.4.4 สภาพแวดล'อมของการบริการ สภาพแวดล'อมและบรรยากาศของ การบริการมีอิทธิพลต̀อ

ความพึงพอใจของลูกค'า ลูกค'ามักช่ืนชมสภาพแวดล'อมของการ บริการเก่ียวข'องกับการออกแบบอาคาร

สถานท่ี การตกแต̀งภายในด'วยเฟอร5นิเจอร5และการ ให'สีสัน การจัดแบ̀งพ้ืนท่ีเปoนสัดส̀วนตลอดจนการออกแบบ

วัสดุ เคร่ืองใช'งานบริการ จดหมาย ซองจดหมาย เปoนต'น  

  4.4.5 กระบวนการบริการ วิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการ เปoนส̀วนสำคัญในการ

สร'างความพึงพอใจให'กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการ ระบบการบริการ ส̀งผลให'การปฏิบัติงาน

บริการแก̀ลูกค'ามีความคล̀องตัวและสนองต̀อ ความต'องการของประชาชนได'อย̀างถูกต'อง มีคุณภาพ  

 4.5  ขอบขNายของความพึงพอใจ  

  โดยท่ัวไปการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจนิยม ศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจของ

ผู'ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติ ความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) ในการศึกษา

คร้ังน้ีเปoนการศึกษามิติ ด'านความพึงพอใจในการรับริการ ซ่ึงสามารถขยายความได'ดังน้ีคือ  

  4.5.1  การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job satisfactions) เน'นการประเมินค̀าโดย บุคลากร

ผู'ปฏิบัติงานต̀อสภาพแวดล'อมภายในและภายนอกของการทำ งาน ซ่ึง ประกอบด'วยปeจจัยต̀าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

ทำให'ความพึงพอใจในงานแตกต̀างกันไป เช̀น ลักษณะของงานท่ีทำ ความก'าวหน'า การบังคับบัญชา เพ่ือน

ร̀วมงาน และสวัสดิการและ ประโยชน5เก้ือกูล ดังรายละเอียดดังน้ี  

1) ลักษณะของงาน (Type of work) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีต'องใช' ทักษะความสามารถ ซ่ึง

ทำให'บุคคลเห็นค̀าและมีความสนใจในงานมากกว̀างานท่ีมี ลักษณะแบ̀งแยกกันไปทำคนละ

เล็กคนละน'อย จากการศึกษาของวรูม (Vroom 1967, หน'า90) ยังพบว̀างานท่ีเป�ดโอกาสให'

คนได'ใช'ความสามารถและความชำนาญ มีผลทำให' บุคคลเกิดความพอใจในงาน  

2) ความก'าวหน'า (Promotion) ในเร่ืองความก'าวหน'าโดยการเล่ือนข้ันหรือ เล่ือนตำแหน̀ง

ก̀อให'เกิดการท'าทาย ท่ีจะทำงานในตำแหน̀งและหน'าท่ีใหม̀ และยังเปoนการ หาประสบการณ5

ใหม̀ด'วยในการท่ีจะทำงานจนได'รับความดีความชอบสูงข้ึนไปอีก  



 

 

3) การนิเทศงาน (Supervision) รูปแบบของการนิเทศงานท่ีดีควรเปoน รูปแบบท่ีให'ผู'ปฏิบัติงาน

ในหน'าท่ีได'มีส̀วนร̀วมในการตัดสินใจ  ซ่ึงรูปแบบน้ีมีส̀วนทำให' ผู'ปฏิบัติงานมีความ รู'สึกพอใจ

สูงกว̀าการให'ปฏิบัติแบบเผด็จการ  

4) เพ่ือนร̀วมงาน (Co-worker) มาตรฐานของการทำงานแต̀ละคน จะดี หรือไม̀ดีข้ึนอยู̀กับ

ความสัมพันธ5กับเพ่ือนร̀วมงานด'วย กลุ̀มอิทธิพลต̀อมาตรฐานการ ทำงานและความพอใจของ

บุคคล คือ หากบุคคลทำงานมีความเช่ือม่ันในกลุ̀มท่ีทำงานก็จะทำให'ผลผลิตดีข้ึน ได'รับ  

ความร̀วมมือและให'ประโยชน5แก̀กลุ̀มมากท่ีสุด และสัมพันธภาพในกลุ̀มมีความกลมกลืนกัน

อย̀างใกล'ชิดจะมีส̀วนทำให'ทุกคนภายในกลุ̀มปฏิบัติงานในลักษณะท่ีคล'ายคลึงกัน ถ'าหากกลุ̀ม

มีความกลมเกลียวรักใคร̀กันดีและมีจุดมุ̀งหมายเปoนประโยชน5จะทำให'ผลผลิตสูงข้ึน  

5) สวัสดิการและประโยชน5เก้ือกูล (Benefits and services) เปoนลักษณะท่ี หน̀วยงานได'จัด

ผลประโยชน5และบริการต̀าง ๆ ให'กับบุคลากรในหน̀วยงาน นอกเหนือจากค̀าจ'าง เพ่ือเปoนการ

จูงใจบุคลากรให'อยู̀กับหน̀วยงานนานท่ีสุด มีความพึง พอใจ ขวัญดี และต้ังใจปฏิบัติหน'าท่ี

อย̀างมีประสิทธิภาพ 

  4.5.2  การศึกษาความพึงพอใจในบริการ (Service satisfaction) ซ่ึงเน'นการประเมินค̀า โดย

ลูกค'าหรือผู'รับบริการต̀อการจัดบริการเร่ืองในเร่ืองหน่ึง หรือชุดของบริการท่ีกำหนด ข้ึน ซ่ึงเปOาหมายของ

การศึกษาท้ังสองมิติน้ีเปoนไปเพ่ือค'นหาข'อเท็จจริงในระดับความพึง พอใจและค'นหาเหตุปeจจัยแห̀งความพึง

พอใจน้ัน ในกลุ̀มเปOาหมายท่ีแตกต̀างกันด'วย ซ่ึงจะ เห็นว̀า แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีเก่ียวข'อง

สัมพันธ5กับทัศนคติอย̀างแยกกันไม̀ ออก สำหรับแนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติน้ันค̀อนข'างจะมีผู'ศึกษากันอย̀าง

กว'างขวาง โดยศึกษาในองค5ประกอบด'านต̀าง ๆ ดังน้ี  

1) องค5ประกอบด'านความรู'สึก (Affective component) เปoนลักษณะของความรู'สึกหรือ

อารมณ5ของบุคคล องค5ประกอบทางความรู'สึกน้ีมี 2 ลักษณะคือ ความรู'สึกทางบวก ได'แก̀ 

ชอบ พอใจ เปoนใจ และความรู'สึกทางลบ ได'แก̀ ไม̀ชอบ ไม̀พอใจ กลัว รังเกียจ  

2) องค5ประกอบด'านความคิด (Cognitive component) สมองของบุคคลรับรู' และวินิจฉัยข'อมูล

ต̀างๆ ท่ีได'รับ เกิดเปoนความรู'ความคิดเก่ียวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณ5 ข้ึน องค5ประกอบ

ทางความคิดเก่ียวข'องกับการพิจารณาท่ีมาของทัศนคติออกมาว̀าถูกหรือ ผิด ดีหรือไม̀ดี  

3) องค5ประกอบด'านพฤติกรรม (Behavioral component) เปoนการท่ีจะกระทำหรือพร'อมท่ีจะ

ตอบสนองต̀อท่ีมาของทัศนคติ  



 

 

  ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงเปoนองค5ประกอบด'านความรู'สึกของทัศนคติซ่ึงไม̀ จำเปoน ต'องแสดงหรือ

อธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได'  กล̀าวโดยสรุปแล'ว ความพึงพอใจ เปoนเพียงปฏิกิริยาด'านความรู'สึก 

(Reactionary feeling) ต̀อส่ิงเร'า (Stimulant) ท่ีแสดงผง ออกมา (Yield) ในลักษณะของผลลัพธ5สูงสุด (Final 

outcome) ของกระบวนการประเมิน (Evaluative process) โดยบ̀งบอกถึงทิศทางของผลการประเมินว̀า

เปoนไปในลักษณะทิศ ทางบวก (Positive direction) หรือทิศทางลบ (Negative direction) หรือไม̀มีปฏิกิริยา 

คือ เฉย ๆ (Non reaction) ต̀อส่ิงเร'าหรือส่ิงกระตุ'นน้ันก็ได' 

 4.6  ป8จจัยท่ีทำให#เกิดความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจเปoนปeจจัยสำคัญประการหน่ึงท่ีช̀วยทำให'งานประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย̀างย่ิง

ถ'าเปoนงานท่ีเก่ียวกับการให'บริการ นอกจากผู'บริการจะดำเนินการให'ผู'ทำงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน

แล'ว ยังจำเปoนต'องดำเนินการท่ีจะทำให'ผู'มาใช'บริการเกิดความพึงพอใจด'วยเพราะปeจจัยความเจริญก'าวหน'าท่ี

สำคัญประการหน่ึงคือจำนวนผู'มาใช'บริการ ดังน้ันผู'บริการจึงควรจะศึกษาให'ลึกซ่ึงถึงปeจจัยและองค5ประกอบ

ต̀าง ๆ ท่ีจะทำให'เกิดความพึงพอใจท้ังผู'ปฏิบัติงานและผู'มาใช'บริการ เพ่ือท่ีจะได'ใช'แนวทางในการบริหาร

องค5กรให'มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน5สูงสุดซ่ึงในการให'บริการเปOาหมายสำคัญของบริการคือการสร'าง

ความพึงพอใจในการให'บริการ  มิลเลท (1954 : 397–400) ได'ให'ทัศนะว̀า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต̀อ

บริการของหน̀วยงานของรัฐว̀า ควรพิจารณาจากส่ิง ต̀าง ๆ เหล̀าน้ีคือ  

1) การให'บริการอย̀างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมใน การบริหารงาน

ภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว̀า คนทุกคนเท̀าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนได'รับ การปฏิบัติอย̀าง

เท̀าเทียมกันในแง̀มุมของกฎหมาย ไม̀มีการแบ̀งแยกกีดกันในการ ให'บริการเดียวกัน  

2) การให'บริการท่ีตรงเวลา (Timely service ) หมายถึงการให'บริการจะต'องมอง ว̀าให'บริการ

สาธารณะจะต'องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน̀วยงานภาครัฐ จะถือว̀า ไม̀มีประสิทธิภาพ

เลยถ'าไม̀มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร'างความไม̀พึงพอใจให'แก̀ประชาชน  

3) การให'บริการอย̀างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให'บริการสาธารณะต'องมี

ลักษณะ มีจำนวนการให'บริการและสถานท่ีให'บริการอย̀างเหมาะสม (Ample service) 

หมายถึง การให'บริการสาธารณะต'องมีลักษณะ มีจำนวนการให'บริการและ สถานท่ีให'บริการ

อย̀างเหมาะสม (The right quantity at the right geographical location) ความเสมอ

ภาคหรือการตรงเวลาจะไม̀มีความหมายเลยถ'ามี จำนวนการให'บริการท่ีไม̀เพียงพอ และสถาน

ท่ีต้ังท่ีให'บริการสร'างความไม̀ยุติธรรมแก̀ผู' มารับบริการ 



 

 

4) การให'บริการอย̀างต̀อเน่ือง (Continuous service) หมายถึง การให'บริการ สาธารณะท่ี

เปoนไปอย̀างสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน5ของสาธารณะเปoนหลักไม'ใช̀ยึดความ พอใจของ

หน̀วยงานท่ีให'บริการว̀าจะให'หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได'  

5)  การให'บริการอย̀างก'าวหน'า (Progressive service ) หมายถึง การให'บริการ สาธารณะท่ีมี

การปรับปรับคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล̀าวอีกนัยหน่ึงคือ การเพ่ิม ประสิทธิภาพหรือ

สามารถท่ีจะทำหน'าท่ีได'มากข้ึนโดยใช'ทรัพยากรเท̀าเดิม 

 4.7  การวัดระดับความพึงพอใจ 

   ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหรือไม̀ข้ึนอยู̀กับการให'บริการขององค5กร ประกอบกับระดับความรู'สึก

ของผู'มารับบริการในมิติต̀างๆ ของแต̀ละบุคคล ดังน้ันการวัดระดับความพึงพอใจ สามารถกระทำได'หลาย

วิธีดังต̀อไปน้ี 

1) การใช'แบบสอบถาม ซ่ึงเปoนวิธีท่ีนิยมใช'กันอย̀างแพร̀หลายโดยการขอความร̀วมมือจากกลุ̀ม

บุคคลท่ีต'องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร5มท่ีกำหนด 

2) การสัมภาษณ5 ต'องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู'สัมภาษณ5ท่ีจะจูงใจให'ผู'ตอบ

คำถามตอบตามข'อเท็จจริง 

3) การสังเกต เปoนการสังเกตพฤติกรรมท้ังก̀อนการรับบริการ ขณะรับบริการและหลังการรับ

บริการ การวัดโดยวิธีน้ีจะต'องกระทำอย̀างจริงจังและมีแบบแผนท่ีแน̀นอนจะเห็นได'ว̀าการวัด

ความพึงพอใจต̀อการให'บริการน้ันสามารถกระทำได'หลายวิธี ข้ึนอยู̀กับความสะดวก 

เหมาะสม ตลอดจนจุดมุ̀งหมายของการวัดด'วย จึงจะส̀งผลให'การวัดน้ันมีประสิทธิภาพและ

น̀าเช่ือถือได' 

5. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง 

 ผู'วิจัยได'ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับเร่ืองเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 เพ่ือนำมาเปoนแนวทางในการทำงาน

วิจัยเร่ือง บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีดังน้ี  

 อรนุช สมภักดี (2553 : 124) ได'ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนรู'ด'วยส่ือดิจิทัล เลิร5

นนิงออบเจกต5 วิชาออกแบบเบ้ืองต'น สำหรับผู'เรียนเร่ืองการออกแบบระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุ ประสงค5 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู'ส่ือดิจิทัลเลิร5นนิงออบเจกต5 วิชาออกแบบเบ้ืองต'น ประเมินผล การเรียนรู'จากงาน

ปฏิบัติของผู'เรียนท่ีเรียนด'วยส่ือดิจิทัลเลิร5นนิงออบเจกต5 และศึกษาความพึงพอใจของ ผู'เรียนซ่ึงมีกลุ̀มตัวอย̀าง



 

 

เปoนนักศึกษาช้ันป:ท่ี 1 สาขาวิชาออกแบบ คณะวิชาศิลปกรรมศาสตร5 และ สถาปeตยกรรมศาสตร5 มหาวิทยาลัย

ราชมงคลล'านนา พบว̀ารูปแบบการเรียนรู'ด'วยส่ือดิจิทัลเลิร5นนิง ออบเจกต5 บนเครือข̀ายคอมพิวเตอร5วิชา

ออกแบบเบ้ืองต'นประกอบด'วยกระบวนการ ส่ือ และระบบ บริหาร จัดการ Moodle RMUTL และการ

ประเมินคุณภาพจากผู'เช่ียวชาญ ผู'เรียนอยู̀ในระดับดีมาก มีคะแนนทดสอบหลังเรียน ดีกว̀าก̀อนเรียน และผล

ประเมินการเรียนรู'อยู̀ในระดับดีมาก อีกท้ัง ผู'เรียน ยังมีความพึงพอใจท่ีมีต̀อการเรียนด'วยส่ือดิจิทัลเลิร5นนิง

ออบเจกต5อยู̀ในระดับมากท่ีสุด 

 ศยามน อินสะอาด (2553 : 85-86) ได'ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาเลิร5นนิงออบเจกต5 เพ่ือ

เสริมสร'างความรู'และทักษะการคิดอย̀างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

สุรนารี โดยกลุ̀มเปOาหมายในงานวิจัยคือ นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันป:ท่ี 3 จำนวน 163 คน ในรายวิชา

พิษวิทยาส่ิงแวดล'อมและชีวอนามัย เคร่ืองม่ือท่ีใช'ในงานวิจัยได'แก̀ ส่ือเลิร5นนิงออบเจกต5 แบบสอบถาม

ความเห็นผู'เช่ียวชาญ แบบวัดการสร'างความรู' แบบวัดทักษะการคิด วิจารณญาณ แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบบันทึกการสัมภาษณ5 สถิติท่ีใช'วิเคราะห5ข'อมูลเชิงปริมาณ ได'แก̀ ความถ่ี ร'อยละ ค̀าเฉล่ีย 

ส̀วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค̀าพิสัยระหว̀างควอไทล5 และ t-test dependent โดยผลการวิจัยพบว̀า 1) รูปแบบ

เลิร5นนิงออบเจกต5ประกอบด'วย 4 องค5ประกอบได'แก̀ คุณลักษณะ เลิร5นนิงออบเจกต5, กระบวนการสร'าง

ความรู', ส่ิงแวดล'อมการเรียนรู'แบบเป�ด, การคิดแบบมี วิจารณญาณ และเง่ือนไขของรูปแบบ คือ บทบาท

ผู'สอน บทบาทผู'เรียน ปฏิสัมพันธ5ทางสังคม รูปแบบ เลิร5นนิงออบเจกต5ประกอบด'วย 6 ข้ันตอน  คือ นำเสนอ

ปeญหา ศึกษาปeญหา หาแนวทางการตอบปeญหา สร'างความรู' นำไปใช' ประเมินผล และ กลุ̀มตัวอย̀างท่ีเรียน

ตามรูปแบบเลิร5นนิงออบเจกต5 มีการสร'าง ความรู'ในระดับต่ำและสูง มีคะแนนการคิดอย̀างมีวิจารณญาณสูง

กว̀าก̀อนทดลองอย̀างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ี .05  

 นวลสวาสด์ิ มณีมัย (2555:73-74 ) ได'ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาเลิร5นนิงออบเจกต5บน แท็บเล็ต เร่ือง

งานประดิษฐ5ของฉันท่ีมีต̀อผลงานสร'างสรรค5 สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป:ท่ี 1 โดยกลุ̀ม เปOาหมายท่ีใช'ใน

งานวิจัยคือ นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู̀ในระดับช้ัน ประถมศึกษาป:ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ป:การศึกษา 2555 จำนวน 

30 คน โรงเรียนบ'านคลองตะเคียน ผลการวิจัยพบว̀า 1)เลิร5นนิงออบเจกต5 บนแท็บเล็ตเร่ืองงานประดิษฐ5ของ

ฉัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ5 80.63/81.91 2)ผลงานสร'างสรรค5ของ นักเรียนหลังจากการเรียนด'วยเลิร5นนิง

ออบเจกต5บนแท็บเล็ต เร่ืองงานประดิษฐ5ของฉัน สูงกว̀าเกณฑ5 ท่ีกำหนดร'อยละ 80 อย̀างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  3)ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมเท̀ากับ 2.82 อยู̀ในระดับมาก 

 

 

 

 



 

 

บทที่  3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การสร'างบทเรียนบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาใน

อาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู'วิจัยได'จัดทำแผนการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ̀มตัวอย̀าง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข'อมูล 

4. การวิเคราะห5ข'อมูล 

5. สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห5ข'อมูล 

1.  ประชากรและกลุNมตัวอยNาง 

 ประชากร/กลุ̀มเปOาหมาย ได'แก̀ นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และ

ระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป:ท่ี 1 กลุ̀ม 1-2 แผนกวิชาเทคนิคสถาปeตยกรรม จำนวน 

35 คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช#ในการวิจัย 

1.  บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 จำนวน 16 บทเรียน 

2. แบบทดสอบก̀อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  จำนวน 16 บทเรียน 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู'เรียนต̀อการใช'งานบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5  

 วิธีการสร'างเคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

1.  บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 

 1.1 การสร'างบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ผู' วิจัยได'ออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอน 

(วารินทร5, 2542) ประกอบด'วย 

1.ข้ันวิเคราะห5 

2.ข้ันการออกแบบ 

3.ข้ันการพัฒนา 

4.ข้ันการนำไปทดลองใช' 

5.ข้ันการประเมินและการปรังปรุงแก'ไข 

1.2 การประเมินประสิทธิภาพบทเรียน 

 

 



 

 

2. แบบทดสอบก̀อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  

 2.1 การสร'างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู'เรียนต̀อการใช'งานบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5  

 3.1 การสร'างแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

3. การเก็บรวบรวมข#อมูล 

ข้ันตอนในการดำเนินการเก็บข'อมูลวิจัยในช้ันเรียน 

  ข้ันตอนท่ี 1 ขออนุญาตฝqายวิชาการเพ่ือดำเนินการวิจัยในช้ันเรียน 

  ข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการช้ีแจงวัตถุประสงค5 ข้ันตอนและวิธีการเรียนแก̀นักเรียนกลุ̀มตัวอย̀าง

โดยใช'วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

  ข้ันตอนท่ี 3 ให'ผู'เรียนทำแบบทดสอบก̀อนเรียน และเก็บคะแนน 

  ข้ันตอนท่ี 4 ให'ผู'เรียนได'เรียนเน้ือหาจากบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 

ตามแผนการจัดการเรียนรู'ในแต̀ละหน̀วย 

  ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือจบบทเรียนให'ผู'เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และเก็บคะแนน 

  ข้ันตอนท่ี 5  ผู'เรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากเรียนครบทุกหน̀วย 

ตามแผนการจัดการเรียนรู' 

  ข้ันตอนท่ี 6 ผู'วิจัยเก็บรวบรวมข'อมูลท้ังหมดไปวิเคราะห5ทางสถิติ 

 ข้ันตอนท่ี 7  สรุปผลการวิจัย 

4.  การวิเคราะห>ข#อมูล 

1. บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5  

2. แบบทดสอบก̀อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู'เรียนต̀อการใช'งาน 

5.  สถิติท่ีใช#ในการวิเคราะห>ข#อมูล 

 การคำนวนหาค̀าสถิติพ้ืนฐาน ได'แก̀  

 5.1 สูตรการหาค̀าร'อยละ 
 

    P    =      

   เม่ือ  P แทน    ร'อยละ 

     F แทน    ความถ่ีท่ีต'องการแปลค̀าให'เปoนร'อยละ 

     n แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

n
F 100´



 

 

 

 5.2 สูตรการหาค̀าเฉล่ีย 

      =      

  เม่ือ           แทน  ค̀าเฉล่ีย 

          แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 

         n แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ีซ่ึงมีค̀าเท̀ากับจำนวนข'อมูล 

                                             ท้ังหมด  

 5.3  สูตรการหาค̀าส̀วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.,S,s) เปoนการวัดค̀าการ

กระจายท่ีสำคัญทางสถิติ เพราะเปoนค̀าท่ีใช'บอกถึงการกระจายของข'อมูลได'ดีกว̀าค̀าพิสัย และค̀าส̀วนเบ่ียงเบน

เฉล่ียการหาส̀วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสามารถหาได' 2 วิธี ดังน้ี 

  5.2.1 การหาส̀วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีข'อมูลไม̀ได'มีการแจกแจงความถ่ี 

สามารถหาได'จากสูตร 

 

สูตรท่ี 1       หรือ   สูตรท่ี 2  

 

เม่ือ    S.D.  คือ ส̀วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    x    คือ ข'อมูล ( ตัวท่ี 1,2,3...,n) 

    x ̅    คือ ค̀าเฉล่ียเลขคณิต 

    n    คือ จำนวนข'อมูลท้ังหมด 

 5.2.2   การหาส̀วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีข'อมูลมีการแจกแจงความถ่ี สามารถหาได'จากสูตร  

 สูตรท่ี 1.    หรือ สูตรท่ี 2.    

 

เม่ือ S.D.  คือ ส̀วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  คือ ความถ่ี 

  คือ จุดก่ึงกลางช้ัน 

X
n
xå

X

å x



 

 

  คือ ค̀าเฉล่ียเลขคณิต 

  คือ จำนวนข'อมูล 

 5.3 สูตรการหาค̀าดัชนีความสอดคล'อง  เกณฑ5การประเมินความสอดคล'อง (Index  of  

consistency : IOC) ของผู'เช่ียวชาญ  มีดังน้ี 

              ให'คะแนนเท̀ากับ  + 1   หมายถึง  แน̀ใจว̀าถูกต'อง  สอดคล'องตรงกับวัตถุประสงค5 

  ให'คะแนนเท̀ากับ  0   หมายถึง   ไม̀แน̀ใจว̀ามีความสอดคล'อง 

  ให'คะแนนเท̀ากับ - 1  หมายถึง  ยังไม̀ถูกต'อง  ไม̀สอดคล'อง  ไม̀ตรงกับวัตถุประสงค5 

  สูตรการคำนวณ     IOC = ΣR     

   ICO    คือ  ดัชนีความสอดคล'อง 

   R     คือ  คะแนนของผู'เช่ียวชาญ 

   Σ R    คือ  ผลรวมคะแนนของผู'เช่ียวชาญแต̀ละคน 

    N     คือ  จำนวนผู'เช่ียวชาญ 

 5.4  สูตรการคำนวณหาประสิทธิภาพ โดยใช'สูตร ต̀อไปน้ี 

  สูตรท่ี 1  E1  =  100 

   เม่ือ    E1     คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

     Σ x   คือ   คะแนนรวมของแบบฝuกหัด หรือช้ินงาน 

      A   คือ   คะแนนเต็มของแบบฝuกหัดทุกช้ินรวมกัน 

      N คือ   จำนวนผู'เรียน 

  สูตรท่ี 2  E2  =  100 

   เม่ือ    E2    คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ5 

     ΣF   คือ  คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 

     B    คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

     N    คือ  จำนวนผู'เรียน 

 5.5 เกณฑ5การให'คะแนน เกณฑ5การตัดสินและเกณฑ5แปลความหมาย 

  5.5.1 การให'คะแนนความพึงพอใจ มีอยู̀  5  ระดับความพึงพอใจ  

     5  หมายถึง   มากท่ีสุด 

     4  หมายถึง  มาก 

     3  หมายถึง  ปานกลาง 



 

 

     2  หมายถึง  น'อย 

     1  หมายถึง  น'อยท่ีสุด  

  5.5.2  ค̀าเฉล่ียความพึงพอใจ 

     4.50-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     3.50-4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

     2.50-3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

     1.50-2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน'อย 

     0.50-1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน'อยท่ีสุด 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวจิัย 

 

 การวิจัยเร่ือง บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการวิจัยดังน้ี  

 

4.1   เปรียบเทียบคNาคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกNอนเรียนและหลังเรียน 

การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร  มีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก̀อนเรียนและหลังเรียน ด'วยบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบ

เจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร จำนวน 80 คะแนน  นักเรียนมีคะแนนก̀อน

เรียนมีค̀าเฉล่ีย 16.31 คะแนนซ่ึงคิดเปoนร'อยละ 20.39 และมีคะแนนหลังเรียนมีค̀าเฉล่ีย 64.04   คะแนนซ่ึง

คิดเปoนร'อยละ 80.10 
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4.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพการใช#บทเรียนเลิร>นนิงอ็อบเจกต> ให#ได#ตามเกณฑ>มาตรฐาน 80/80 

  การทดลองใช'บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาใน

อาคาร เพ่ือหาประสิทธิภาพของแต̀ละหน̀วยเรียน ดังแสดงในตารางท่ี  4.1 

 

ตารางท่ี  4.1  แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนของแต̀ละหน̀วย 

หน̀วยท่ี E1 

1 80.00 

2 74.81 

3 77.40 

4 80.77 

5 82.12 

6 77.82 

7 80.00 

8 79.54 

9 82.00 

10 83.84 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

83.84 

81.10 

85.00 

88.35 

82.78 

89.40 

เฉล่ีย 80.20 

 



 

 

4.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู#ใช#บทเรียนเลิร>นนิงอ็อบเจกต>  

  

ผลการวิเคราะห5ข'อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู'ใช'บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร โดยการสอบถามความคิดเห็น  มีดังน้ี 

1. ด'านเน้ือหา และด'านการออกแบบ 

2. ข'อเสนอแนะเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร5ช̀วยสอน 

 

ผลการวิเคราะห5ข'อมูลความคิดเห็นด'านเน้ือหา  และด'านการออกแบบพบว̀า มีความคิดเห็นอยู̀ระดับ

มาก ได'แก̀ความสอดคล'องของเน้ือหากับจุดประสงค5ของบทเรียน ( = 4.33  )รองลงมาได'แก̀ ความถูกต'อง

ของเน้ือหาบทเรียน ( = 4.28 )  ความเหมาะสมของการจัดหัวข'อเรียน ( = 4.17  )   การใช'ภาษาอย̀าง

ถูกต'องเหมาะสมกับผู'เรียน ( = 4.15 )   ความสัมพันธ5ของเน้ือหาและคำบรรยาย ( = 4.11)  ความยาก – 

ง̀ายเหมาะสมกับผู'เรียน( = 4.06)  ความเหมาะสมในการทบทวนเน้ือหาของบทเรียน  ( = 4.06 )   และ

การส่ือความหมายของเน้ือหาได'ชัดเจน( = 4.06  ) โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู̀ในระดับมาก  ( = 4.10 ) 

ของนักเรียนพบว̀า มีความคิดเห็นอยู̀ระดับมากท่ีสุด ได'แก̀ความยาก – ง̀ายเหมาะสมกับผู'เรียน ( = 4.82 ) 

ความเหมาะสมในการทบทวนเน้ือหาของบทเรียน( = 4.71) การส่ือความหมายของเน้ือหาได'ชัดเจน ( = 

4.70 ) การใช'ภาษาอย̀างถูกต'องเหมาะสมกับผู'เรียน ( = 4.68 )        ความเหมาะสมของการจัดหัวข'อเรียน

( = 4.67 ) ความสัมพันธ5ของเน้ือหาและคำบรรยาย ( = 4.60 ) ความสอดคล'องของเน้ือหากับจุดประสงค5

ของบทเรียน( = 4.55 ) ความถูกต'องของเน้ือหาบทเรียน( = 4.51 )โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู̀ในระดับ

มากท่ีสุด( = 4.56 )  

 

ด'านเน้ือหาพบว̀า ผู'ตอบแบบสอบถามเห็นว̀าเน้ือหาบางหน̀วยการนำเสนอเน้ือหายังไม̀ชัดเจนด'านการ

ออกแบบพบว̀า  ลำดับแรกผู'ตอบแบบสอบถามเห็นว̀าตัวอักษรท่ีใช'บางหน̀วยใช'สีท่ีกลืนกับพ้ืนหลังทำให'อ̀านไม̀

ชัดเจนและเสียงบรรยายบางหน'าขาดหายไป 

 

 

x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x

x x

x x

x



 

 

ข#อเสนอแนะเก่ียวกับบทเรียนบทเรียนเลิร>นนิงอ็อบเจกต>  

ตารางท่ี  4.2  แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนแต̀ละด'าน 

อันดับท่ี รายการ ความถ่ี 

 

ด#านบทนำ 

 

1 ควรเพ่ิมข'อมูลการนำเข'าสู̀เน้ือบทเรียนให'สัมพันธ5กับเน้ือหามากข้ึน 2 

2 ควรเพ่ิมเน้ือหาของบทนำของแต̀ละหน̀วยเรียน 1 

 

ด#านเน้ือหา 

 

1 เน้ือหาบางหน̀วยการนำเสนอเน้ือหายังไม̀ชัดเจน 2 

 

ด#านออกแบบ 

 

1 ตัวอักษรท่ีใช'บางหน̀วยใช'สีท่ีกลืนกับพ้ืนหลังทำให'อ̀านไม̀ชัดเจน 1 

2 เสียงบรรยายบางหน'าขาดหายไป 1 

 

ด#านการปฏิสัมพันธ>กับบทเรียน 

 

1 การปฏิสัมพันธ5ของบทเรียนกับผู'เรียนน'อยเกินไป 1 

 

 

 นอกจากน้ีผู'ตอบแบบสอบถามยังแนะนำให'จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร5ช̀วยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆให'

มากย่ิงข้ึนเน่ืองจากในสาขางานสถาปeตยกรรมมีบทเรียนหรือส่ือน'อยมาก 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขDอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปoนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือพัฒนาบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ5 

80/80 และเพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของผู'เรียน เม่ือเรียนด'วยเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน

การเรียนของผู'เรียนท่ีมีผลต̀อเลิร5นนิงอ็อบเจกต5  

เคร่ืองมือท่ีใช'เปoนแบบทดสอบก̀อนเรียน และหลังเรียน ท้ังหมด 16 หน̀วยการเรียน  แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจำนวน 80  ข'อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู'ใช'บทเรียนในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีลงทะเบียนเรียน จำนวน  

35 คน 

  

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู'เรียนด'วยบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาล

อาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สูงกว̀าก̀อนเรียนทุกคน  แสดงว̀า

นักเรียนมีความก'าวหน'าในการเรียนทุกคน 

           2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเม่ือเรียนด'วย บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบ

สุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ก̀อนเรียนและหลังเรียน

แตกต̀างกันอย̀างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

           3. ประสิทธิภาพของบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาใน

อาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เม่ือทดลองใช'กับกลุ̀มประชากรปรากฏว̀ามีประสิทธิภาพ  

80.20/80.10 ซ่ึงสูงกว̀าเกณฑ5มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว' 

           4. ความพึงพอใจของผู'ใช'บทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบ

ไฟฟOาในอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของผู'เรียนเฉล่ียอยู̀ในระดับมากท่ีสุด 

 



 

 

ขDอเสนอแนะ 

 ข'อเสนอแนะท่ีได'จากการทำวิจัย ผู'วิจัยขอเสนอแนะผลท่ีได'จากการทำวิจัยในภาพรวมดังน้ี 

 1. ก̀อนนำบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาในอาคาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไปใช' ท้ังครูและนักเรียนต'องทำความเข'าใจวิธีการใช'บทเรียน โดยเฉพาะ

นักเรียนต'องอ̀านคำแนะนำและต'องปฏิบัติตามคำแนะนำอย̀างเคร̀งครัด 

 2. ควรพัฒนาบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาใน

อาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยการนำไปทดลองใช'กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเรียนเก่ียวกับเร่ือง

น้ี เพ่ือนำมาปรับปรุงแก'ไขให'เหมาะสม 

 3. ส่ือคอมพิวเตอร5ช̀วยสอนเหมาะท่ีจะนำไปใช'ในการเรียนการสอนแบบรายบุคคล โดยให'ผู'เรียน

นำไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลามากกว̀านำมาใช'ในห'องเรียนการท่ีมีจำนวนผู'เรียนมาก เสียงของคอมพิวเตอร5จาก

ผู'เรียนรายอ่ืนอาจเล็ดลอดออกมาทำให'เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน  

 4. ในกรณีท่ีครูผู'สอนให'นักเรียนศึกษาด'วยตนเองไม̀ควรปล̀อยให'นักเรียนเรียนกันตามลำพัง ควรดูแล

อย̀างใกล'ชิดคอยช้ีแจงให'คำแนะนำให'คำปรึกษาแก̀นักเรียน ในขณะท่ีนักเรียนเกิดมีปeญหาครูผู'สอนจะได'ช̀วย

แก'ไขปeญหาเพ่ือให'นักเรียนได'เกิดการเรียนรู' สามารถเข'าใจบทเรียนได'ดี 

 ข'อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต̀อไป 

 1. ควรพัฒนาบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาระบบสุขาภิบาลอาคาร และระบบไฟฟOาใน

อาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ5ให'มากกว̀าเดิมโดยออกแบบบทเรียนให'

ผู'เรียนสามารถเลือกระดับของการเรียนรู' เพ่ือส̀งเสริมการเรียนรู'รายบุคคลได'อย̀างมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรจัดทำบทเรียนเลิร5นนิงอ็อบเจกต5 ในรายวิชาอ่ืนๆ ให'มากย่ิงข้ึนซ่ึงจะช̀วยทำให'ประหยัด

งบประมาณในการจัดซ้ือ และมีเน้ือหาท่ีตรงตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว' 

 3. ควรส̀งเสริมให'ครูมีความรู'เก่ียวกับจัดทำส่ือคอมพิวเตอร5ช̀วยสอนให'มากย่ิงข้ึน   
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