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บทท ี1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นหลกัสูตรให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้และสร้างสรรคไ์ดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนจะเป็นเพียงผูชี้แนะ ดงันนัจึงควรหารูปแบบ

วิธีการสอนเพือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแผนพฒันาการศึกษา

แห่งชาติฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงไดก้าํหนดการศึกษาเป็นกระบวนการทีทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธี

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมากขึนในรูปแบบและวิธีทีหลากหลายรวมทงัให้ผูเ้รียนเกิดการรักทีจะ

เรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ: 2543) 

 การเรียนแบบออนไลน ์ซึงเป็นการเรียนทีอาศยัเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเป็นสือในการติดต่อ

ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ผูเ้รียนสามารถเรียนจากทีไหนหรือเมือไรก็ได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัในดา้น

ของสถานทีและเวลา ซึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นัน จะต้อง

ประกอบดว้ย ซอฟตแ์วร์บริหารจดัการการเรียนรู้ (LMS) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทีจะใชเ้ป็น

ตวัเชือมโยงใหเ้กิดการเรียนการสอน เนือหาวิชาทีอยู่ในรูปแบบดิจิตอล (Digital Content) สามารถ

ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Intranet Extranet และ Internet สอดคลอ้งกับ

แนวความคิดของ Relan and Gillani (1997 ไดท้าํการเปรียบเทียบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

ทางอินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอนแบบดงัเดิมในชนัเรียน ดงันี 

 1.  การจัดการเรียนการสอนแบบดังเดิมในชันเรียน การเรียนการสอนถูกจาํกัดอยู่ใน

หอ้งเรียนซึงมีพืนทีจาํกดั ผูเ้รียนจะตอ้งเดินทางเพือไปยงัสถานศึกษาตามเวลาทีกาํหนด การเรียน

การสอนผา่นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตช่วยลดขอ้จาํกดัดงักล่าวโดยการรวบรวมขอ้มูลต่างๆไวใ้น

เวบ็เพจทีเดียวได ้

 2. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตสามารถคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที

ใหญ่ทีสุดในโลกไดด้ว้ยความสะดวกรวดเร็ว และไดข้อ้มูลทีทนัสมยัเมือเปรียบเทียบกบัการเรียน

การสอนแบบดงัเดิมทีใชห้นงัสือหรือตาํราเป็นแหล่งขอ้มูลสาํหรับคน้ควา้ 

 3. การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตส่งเสริมการศึกษาทางไกลไร้

ขอบเขตมีอิสระดา้นเวลาและปริมาณของขอ้มูล 

 4. การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีอิสระทีจะเลือกเรียนไดด้ว้ยตนเอง โดยสามารถกาํหนดเวลาในการศึกษาเลือกที

จะติดต่อสือสารหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง แต่ยงัไม่มีระบบการจดัการเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายทีเหมาะสม ซึงเป็นเรืองสาํคญัทีจะช่วยส่งเสริมการจดัการศึกษาจากแนวทางการจดัการ
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เรียนการสอนผา่นอินเทอร์เน็ตในระดบัอุดมศึกษาของต่างประเทศ รวมทงัผลงานวิจยัและขอ้คน้พบ

ต่างๆเป็นทีน่าเชือว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทและเป็นสือสําคัญของการเรียน 

การสอนในอนาคตอนัใกลนี้แน่นอน ทงันีเป็นเพราะนกัการศึกษาไดใ้ชคุ้ณสมบติัของอินเทอร์เน็ต 

และวิธีการทีใชใ้นอินเทอร์เน็ต เช่น การอภิปราย โตแ้ยง้ การศึกษาจากฐานขอ้มูล การไม่มีขอ้จาํกดั

ในเรืองของเวลาและสถานที เพือสร้างสภาพการณ์ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี วิชาการออกแบบและพฒันาสือประสม มีการเรียนการสอนทงัในภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติัทีมุ่งเนน้ใหค้วามรู้ในหลกัการและวิธีปฏิบติัต่างๆ เพือใชเ้ป็นพืนฐานในการศึกษา

ขนัสูงต่อไป ซึงการสอนจะใชว้ิธีการบรรยายควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติั ทงันีเนืองจากเนือหาวิชานี

มีขอบเขตการศึกษาในรายละเอียดค่อนขา้งมาก ซบัซอ้นทาํให้ยากทีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะในดา้นการออกแบบและพฒันาสือประสม และสามารถประยุกต์ใชโ้ปรแกรม

ประเภทต่างๆในการพฒันา การเรียนการสอนพบว่ามีปัญหาอยูห่ลายประการ ดงันี 

 1. พืนฐานขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ความรู้เดิม ความเขา้ใจและความสามารถ ความ

สนใจทีแตกต่างกนัในกลุ่ม ดงันนั การสอนโดยวิธีบรรยายและฝึกปฏิบติั อาจสามารถแกปั้ญหาให้

ทุกคนเรียนรู้และพฒันาความสามารถของตนเองใหเ้ท่าทนักนัไดใ้นทนัทีทนัใดเป็นไปไดย้าก 

 2. เวลาในชันเรียนมีน้อย ผูเ้รียนจําเป็นต้องฝึกทักษะปฏิบัติควบคู่กันไปกับทฤษฎี 

ซึงนอกเหนือจากทีผูเ้รียนตอ้งเขา้ฟังการบรรยายและฝึกปฏิบติัในชนัเรียนโดยปกติ แต่ดว้ยขอ้จาํกดั

ของเวลาและหอ้งปฏิบติัการ จึงทาํใหเ้ป็นไปดว้ยความล่าชา้ จาํเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนก็กลบัไปฝึกปฏิบติั

เองนอกเวลาเรียน 

 สภาพปัญหาดงัทีกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจพฒันาบทเรียนออนไลน์  เรือง การ

ออกแบบและพฒันาสือประสม  สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้ดว้ย

ระบบ Model เพือเป็นแนวทางในการนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนและผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและลดปัญหาและอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน ทนัต่อการเปลียนแปลงของ

โลกปัจจุบนั เพือให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีว่า “ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บ 

การพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เพือการศึกษาในโอกาสแรกทีทาํได ้ เพือให้มี

ความรู้และทกัษะเพียงพอทีจะใชเ้ทคโนโลยีเพือการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้

อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต” ผูว้ิจยัจึงเห็นควรมีการพฒันาบทเรียนออนไลน์  เรือง การออกแบบและ

พฒันาสือประสม  สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ตามเกณฑ ์80/80 

 2. เพือศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนทีผา่นการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ 

 3. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน ์

 

ขอบเขตของงานวจิยั 

 การพฒันาบทเรียนออนไลน์  เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม  สาํหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏธนบุรี มีวตัถุประสงค์เพือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้และ 

ความพึงใจของผูเ้รียน โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงันี 

 

 1.   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

       1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จาํนวน 312 คน 

       1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 72 คน 

 

 2.  ขอบเขตของบทเรียนออนไลน์ 

  ขอบเขตของบทเรียนออนไลน์ ทีพฒันาขึนเป็นบทเรียนแบบเนือหาใหม่ (Tutorial) 

ซึง ส่วนประกอบของบทเรียนทีพฒันาขึนประกอบดว้ย 

  2.1  บทนาํเรือง (Title) 

  2.2  คาํชีแจงบทเรียน (Instruction) 

  2.3  วตัถุประสงคข์องบทเรียน (Objective) 

  2.4  รายการใหเ้ลือก (Main Menu) 

  2.5  เนือหาบทเรียน (Information) 

  2.6  แบบทดสอบทา้ยบทเรียน (Post - Test) 
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 3.   ความสามรถของระบบการจดัการเรียนการสอนของบทเรียน 

  3.1 ส่วนของอาจารย ์มีความสามารถ ดงันี 

   3.1.1 ระบบจดัการกบับทเรียน ประกอบดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียน

การสร้างบทเรียนตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน การสุ่มขอ้สอบตามวตัถุประสงค์ของบทเรียนการ

คิดคะแนน การเรียนผลสมัฤทธิทางการเรียน 

   3.1.2 มีระบบฐานขอ้มูลของผูส้อน แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้

   3.1.3 สามารถตรวจผลการเรียนของผูเ้รียนได ้

  3.2  ส่วนของผูเ้รียนมีความสามารถ ดงันี 

   3.2.1 มีระบบฐานขอ้มูลของผูเ้รียน ใชเ้ก็บระเบียนขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคนไวใ้น

ฐานขอ้มูลเพือใชใ้นการจดัการบทเรียน 

   3.2.2 มีหอ้งสนทนา (Chat room) 

   3.3.3 มีระบบกระดานข่าว (Web Board) 

  

 4.  ขอบเขตด้านเนือหา 

  เนือหาทีใชใ้นการสร้างบทเรียนออนไลน์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงันี 

  หน่วยที 1 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสือประสม 

1.1 ความหมายและความสาํคญัของสือประสม 

1.2 ความเป็นมาของสือประสม 

1.3 รูปแบบของสือประสม 

1.4 ประโยชนข์องสือประสม 

หน่วยที 2 องคป์ระกอบดา้นตวัอกัษรกบัสือประสม 

2.1 ชนิดของตวัอกัษร 

2.2 ส่วนประกอบของตวัอกัษร 

2.3 การจดัวางตวัอกัษร 

2.4 ขอ้ควรคาํนึงในการใชต้วัอกัษร 

2.5 ไฮเปอร์เท็กซแ์ละไฮเปอร์มีเดีย 

2.6 ซอฟตแ์วร์สาํหรับการสร้างและแกไ้ขรูปแบบตวัอกัษร 

หน่วยที 3 องคป์ระกอบดา้นภาพนิงกบัสือประสม 

   3.1 ประเภทของภาพนิง 

   3.2 การใชสี้กบัภาพนิง 
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   3.3 รูปแบบไฟลข์อ้มูลภาพ 

   3.4 ซอฟตแ์วร์สาํหรับการสร้างภาพ 

หน่วยที 4 องคป์ระกอบดา้นแอนิเมชนักบัสือประสม 

4.1 ความหมายของแอนิเมชนั 

4.2 ประเภทของแอนิเมชนั 

4.3 เทคนิคการสร้างแอนิเมชนั 

4.4 รูปแบบไฟลแ์อนิเมชนั 

4.5 ซอฟตแ์วร์สาํหรับพฒันาแอนิเมชนั 

หน่วยที 5 องคป์ระกอบดา้นเสียงกบัสือประสม 

5.1 ความรู้เรืองเสียงกบังานสือประสม 

5.2 คุณสมบติัของเสียง 

5.3 ประเภทของเสียง 

5.4 มาตรฐานการบีบอดัไฟลเ์สียง 

5.5 รูปแบบไฟลเ์สียง 

5.6 การใชเ้สียงกบัสือประสม 

5.7 ซอฟตแ์วร์สาํหรับการตดัแต่งเสียง  

หน่วยที 6 องคป์ระกอบดา้นวิดีโอกบัสือประสม 

6.1 ความหมายของวิดีโอ 

6.2 มาตรฐานรูปแบบวิดีโอ 

6.3 รูปแบบไฟลว์ิดีโอ 

6.4 การตดัต่อวิดีโอ 

6.5 การบีบอดัไฟลว์ิดีโอ 

6.6 ซอฟตแ์วร์สาํหรับการตดัต่อวิดีโอ 

 

 5.  ตวัแปรทีศึกษา 

  ตวัแปรทีศึกษาประกอบดว้ย 

  5.1  ตวัแปรตน้ คือ บทเรียนออนไลน ์เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับ

นกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ตวัแปรต้น 

บทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบ

และพฒันาสือประสม  สําหรับนกัศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

- ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 

- ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 

-  ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีเรียนดว้ย

บทเรียนออนไลน์   

ตวัแปรตาม 

  5.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   1)  ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  

   2)  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนบทเรียนออนไลน ์

   3)  ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน์ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุตฐิานการวจิยั 

 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

80/80 

 

นิยามศัพท์ 

นิยามศพัทที์ใชใ้นงานวิจยัมี ดงันี 

 1. บทเรียนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเพือใชใ้นการเรียนการสอนกบันักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ทีลงทะเบียนเรียนในราย วิชา การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 

2556 

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีลงทะเบียน
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เรียนในรายวิชา การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ทีไดรั้บ

จากการเรียนบทเรียนออนไลน์ โดยใชเ้กณฑ ์80/80 

 3. ผลสมัฤทธิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ทีไดรั้บจากการเรียน 

บทเรียนออนไลน์ โดยคะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ค่าระดบัคะแนนซึงไดจ้ากการประเมินของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  

ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การออกแบบและพฒันาสือประสม ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 

2556 ทีมีต่อบทเรียนออนไลน ์ซึงค่ายอมรับไดอ้ยูที่ 3.5 ขึนไป 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดบ้ทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับนกัศึกษาปริญญา

ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ซึงสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราภฏัธนบุรี 

 2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยผ่านระบบการจดัการเรียนรู้

เรืองอืน ๆ ต่อไปได ้

 




