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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online E-Learning) ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ที่มี
คุณภาพของเนื้อหาและมีการจัดองค์ประกอบของสื่อในการนาเสนอที่ดี โดยได้รับการประเมินผลจากผู้ทรง คุณวุฒิจานวน
3 ท่ าน และทาการทดสอบประสิ ท ธิภ าพตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ ที่ 80/80 โดยใช้ สูต ร E1/E2 คื อประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากนั้นทาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อ
ทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ สุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยอาศัยหลักการทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จานวน 15 คน
ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิกมีประสิทธิภาพ E1/E2 คือ 81.2/83.4 ซึ่งมี
ค่าสูงกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และทาการเปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนดโดยการคานวณค่าทาง
สถิติพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังจากนั้นได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก
ทาให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์, ประสิทธิภาพบทเรียน

ABSTRACT
The purposes of this research were to develop the online e-learning course on fuzzy logic, the
quality of the content and composition of the media in good presentation. It has been evaluated by a
qualified third person and performance testing based on the efficiency 80/80 criteria by using E1 / E2
formula which represents the efficiency of process / efficiency of product. Then, compare the posttest
results with defined criteria to test if the class average score above a certain threshold or not. Finally,
compare learning achievement of pretest and posttest use principle of statistical significance level of
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0.05. The sample of this study consisted of undergraduate mechatronics engineering of 15 students
from the third and fourth year students at faculty of engineering, Vongchavalitkul University.
The result of the study revealed that the Online E-learning Course on Fuzzy Logic effective
E1/E2 is 81.2 / 83.4 which are higher than 80 percent of defined criteria. Compared the academic
performance with the specified criteria by calculating the statistics show that the average higher than
the 80 percent at the 0.05 level of significance. And then, comparison of learning achievement using
the t-test also indicated that the students had learning achievement after learning higher than that
before learning at the 0.05 level of significance.
Keyword: Learning Achievement, E-learning course, Effectiveness of lesson

บทนา
การจั ด การสอนปั จ จุ บั นมี ก ารนานวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึก ษามาใช้เพื่ อเพิ่มทางเลือ กในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนการสอนจึงไม่ควรถูกจากัดให้
อยู่เฉพาะในห้องเรียนและภายในสถาบัน การศึกษาอี ก
ต่อไป และอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของบุคคล โดยให้โอกาสบุคคลแสวงหาความ รู้ได้
อย่ า งอิ ส ระ หากผู้ ส อนเลื อ กที่ จ ะใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น
เครื่องมื อในการจัดการเรีย นรู้ นอกจากจะเป็นการเพิ่ ม
ทางเลื อ กในการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วาม
แตกต่างกันแล้วยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอีกด้วย [1]
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online e-Learning)
ได้ถูกนามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อสนับ สนุนและเพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาน ศึกษาโดยไม่จากัดสถานที่
และเวลา (Anywhere-anytime learning) และสนับสนุนระบบ
การเรี ย นรู้ ที่ มี ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ (Student-Centered
Learning) ผู้เรียนสามารถควบคุมจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง (Self-Paced Learning) ตามอัตราความเร็ว ช้าหรือ
ความก้าวหน้าความสนใจที่เรียน จึงช่วยเพิ่มความพึงพอใจและ
ลดความเครียดของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง [2] ซึ่งบทเรียนอาจจะ
ประกอบไปด้วย โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต
การเรียนรู้ การวางแผนจัดการเรียนรู้เนื้อหา แบบทดสอบ แบบ
ฝึกทักษะเพื่อให้ผู้สนใจเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดังภาพที่ 1
ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

ภาพที่ 1 แผนภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ [3]
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic) ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิ ก ส์ ขึ้ น มา เนื่ อ งจากว่ า การเรี ย นการสอนวิ ช านี้ เ ป็ น
รายวิ ช าที่ ค่ อ น ข้ า งยากเพราะมี ก ารค านวณทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูงจึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
การทบทวนความรู้อยู่เ สมอหรือ นักศึกษาสามารถ อ่า น
บทเรี ย นก่ อ นล่ ว ง หน้ า ในการเข้ า ชั้ น เรี ย นครั้ งต่ อ ไปได้
ระบบนี้จะช่วยเสริมการเรียนให้นักศึกษาเข้าใจในรายวิชา
นี้ได้มากขึ้น อันเป็นผลทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเป็ น ผลดี ต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ทฤษฎี ทางการศึ กษาคือวิท ย
นิยม (Cognitivism) หรือพุทธินิยม เน้นกระบวนการคิดที่
อยู่ เ บื้ อ งหลั งของพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมา กา ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมสามารถสังเกตได้และใช้เป็นตัว
บ่งชี้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้เรียน [4] อีกทั้งอาจารย์ผู้สอน
ยั ง สามารถปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขเนื้ อ หาหรื อ
สอดแทรกความรู้ ที่ ส าคั ญ หรื อ วี ดี โ อลงไป เพื่ อ ให้ เ กิ ด
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การบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาฟัซซี
ลอจิกให้มากขึ้นตามต้อง การได้ ดังงานวิจัยของ วาสนา
จ่างโพธิ์และคณะ [5]
เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และ
ทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน งานวิจัยของ วิษณุ บัวเทศ [6] เรื่องการสร้าง
และหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน ในรายวิ ช าการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การหาประสิทธิภาพ
และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้น
ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น จริ ง ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ สุภา ปิยะ
โกศล [7] เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ เพื่อการปรับพื้นฐาน การ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปี ที่ 1 ผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาประสิทธิ ภาพของ
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.53 และมีประสิทธิผลของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.81 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย น ผ่ า นสื่ อ การเรี ย นรู้
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์อ อนไลน์ ในรายวิ ชาฟั ซ ซีล อจิ ก ส าหรั บ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย วงษ์ ช วลิ ต กุ ล ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
สู ต ร E1/E2 คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการต่ อ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ [8]
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ที่
เรียน รู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซ
ซีลอจิก ก่อนเรียนและหลังเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ในรายวิชาฟัซซีลอจิกสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ที่มีประสิทธิภาพ 80:80 โดยกาหนดให้ 80 ตัว
แรกคือ เกณฑ์ของประสิทธิภาพของบทเรียนจากการทาแบบ
ฝึกหัดหรือการปฏิบัตกิ ิจกรรมในระหว่างเรียนบทเรียน และ80
ตัวหลังคือ เกณฑ์ของประสิทธิภาพของบทเรียนจากการทา
แบบทดสอบหลังการเรียน
2. นักศึกษาที่เรียนรู้ ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านบทเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก มีค่าร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถสอบผ่านตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 85

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย มีการดาเนินการ
ทดลองและเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมเมคคาทรอนิ ก ส์
มหาวิ ท ยาลั ย วงษ์ ช วลิ ต กุ ล ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก าร
ศึกษา 2556 ชั้นปี ที่ 3 ของหลักสูตร 3 ปีจานวน 5 คน
และชั้ น ปี ที่ 4 ของหลั ก สู ต ร 4 ปี จ านวน 10 คน กลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศว-กรรม
ศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ ศึกษา 2556 ชั้นปี
ที่ 3 ของหลักสูตร 3 ปีและชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร 4 ปี
จานวน 15 คน
ตัวแปรต้นคือ การเรียนด้วยบทเรียนต่างๆ ผ่านสื่อ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก และ
ตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟัซซีลอจิก
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1 บทเรี ย นต่ า งๆ ของวิ ช าฟั ซ ซี ล อจิ ก แบ่ ง
ออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก
2) ตัวแปรภาษาและกฎฟัซซี
3) ความสัมพันธ์แบบฟัซซี
4) ทฤษฎีของการหาเหตุผลอย่างประมาณ
5) ตรรกะแบบคลุมเครือและการให้เหตุผลอย่าง
ประมาณ
6) ระบบกฎแบบฟัซซีและชนิดของกฎฟัซซี
7) กระบวนการหาเหตุผลแบบฟัซซี
8) การสร้างระบบฟัซซี
2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนต่างๆ ผ่าน
ระบบสื่ อ การเรี ย นรู้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง แบบ
ประเมินออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการจัด
องค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แบบการ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ผล
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง
เนื้อหาของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
ในการวิจัย ซึ่งจากการประเมินของผู้ทรง คุณวุฒิได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องหรือค่า IOC (Index of item objective
congruence) อยู่ระหว่าง 0.71-1.00
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้
ทดสอบก่ อ นเรี ยน (Pre-test) และทดสอบหลั งเรี ย น
(Post-test) เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 80
ข้อ ซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผล
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและค่ า ความเที่ ย งตรงของ
เนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียน ที่ใช้เป็นแบบทดสอบใน
การวิจัย ซึ่งจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องหรือค่า IOC (Index of item objective
congruence) อยู่ระหว่าง 0.71-1.00 ค่าความยากง่าย
(P) อยู่ระหว่าง 0.45-0.80 มีค่าอานาจการจาแนก (r) อยู่
ระหว่ า ง 0.25-0.55
และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.72
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การจัดเตรี ยมเนื้อหาและการพัฒนาบทเรีย น
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ เพื่อพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพของบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
2. รวบรวมคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) ในชั้นเรียนและคะแนนจากการทา
แบบทดสอบหลั ง เรี ย น (Post-test) ผ่ า นบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อนาไปวิเคราะห์หาประสิทธิ
ภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E1: E2)
3. รวบรวมคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) ในชั้นเรียนและคะแนนจากการทา
แบบทดสอบหลังเรีย น (Post-test) เพื่อ นาไปเปรีย บ
เที ย บและวิ เ คราะห์ ห าผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก
ศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบกับสมมติฐาน

การทดลองการวิจัย
การวิ จั ย นี้ มี รู ป แบบเป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) มีแบบแผนการทด ลองเป็น
การวิจัยใช้กลุ่มเดียว [9] มีการทาแบบทด สอบก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group Pre-test Post-test) ของบทเรียน
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ออนไลน์ การทดลองเริ่ มจาก น าบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ พิ เศษจากภายนอกท าการ
ตรวจสอบด้ า นเนื้ อ หาและการจั ด องค์ ป ระกอบของสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพและ
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
มากที่สุด ต่อ จากนั้นนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ไป
ทดลองใช้ในขั้นทด สอบแบบเดี่ยว (Individual testing) กับ
นักศึกษา 3 คนสาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แล้วทดลองกับกลุ่มเล็ก (Group testing) เป็นนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าจานวน 6 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ทาการแก้ไข
ปรับปรุงอีกครั้งเป็นขั้นตอนสุ ด ท้ าย แล้ วนาไปใช้กับกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 15 คน จาก นั้นทดลองหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 80
ข้อกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลัง
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เรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุ ดเดี ยวกั น น าผลลั พธ์ ที่ ได้ ไป
เปรียบเทียบกันโดยกระบวนการทางสถิติและนาข้อมูลที่ได้มา
แปรผลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น
3 ขั้นตอนดังนี้
1. นาผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจ
สอบด้านเนื้อหาและรูปแบบของสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ มาทาการคานวณหาคุณภาพของบทเรียน โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. น าผลทดสอบก่ อนเรี ยนและหลั งเรี ยนของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชา
ฟัซซีลอจิก หลักสูตรปริญญาตรีของสาขา วิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรณี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น อิ ส ระต่ อ กั น (Dependent
Samples) ใช้ การทดสอบสองกลุ่มที่ สั มพั นธ์กั น (PairedSamples t-Test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว แต่ทาการทดสอบ
หรือวัดสองครั้งคือ ค่าเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนคะแนนแตกต่างกันหรือไม่ [10]

ผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยตามลาดับได้ดังนี้
1. วิเคราะห์ความพอใจของผู้เรียนในด้านคุณภาพ
ด้านเนื้อหาและการจัดองค์ประกอบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ในรายวิชาฟัซซีลอจิก จากค่าสถิติพื้นฐาน
ตารางที่ 1 ผลการประเมิน
𝑋̅

- ด้านเนื้อหา
- ด้านการจัด
องค์ประกอบ

4.45
4.50

S.D.
0.38
0.34

ระดับ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น ด้ านเนื้ อ หาของ
บทเรียนและการจัดองค์ ประกอบของสื่อได้ค่าเฉลี่ย 4.45
และ 4.50 ตามลาดับ และมีค่าระดับความพึงพอใจมาก
ทั้งสองด้าน

2. หาประสิ ท ธิภ าพของบทเรี ยนอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
ออนไลน์ ในรายวิ ชาฟั ซ ซี ล อจิ ก ประสิ ท ธิ ภ าพของบท
เรียนตามเกณฑ์ E1/E2 คานวณได้จากสูตร [11]
E1 =   X  x100
N
  Y
E2 =
x100
N
เมื่อ E1 คือ คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการทา
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบก่อนเรียนจากบทเรียน
E2 คือ คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการทา
แบบทดสอบหลังการเรียน
X คือ คะแนนที่ได้จากการทาแบบฝึกหัดหรือแบบ
ทดสอบระหว่างเรียนของผูเ้ รียนแต่ละคน
Y คือ คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังการ
เรียนของผู้เรียนแต่ละคน
A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดก่อนเรียน
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหลังเรียน
N คือ จานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

15

X/A และ
Y/B
12.18

ร้อย
ละ
81.2

E1/
E2
81.2/

15

12.51

83.4

83.4

N
- ทดสอบ
ก่อนเรียน
- ทดสอบ
หลังเรียน

จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ อนไลน์ ในรายวิ ชาฟั ซ ซี ล อจิ ก ของการ
ทดสอบก่อนเรียนคือ 81.2 และหลังเรียนคือ 83.4 ซึ่งมี
ค่าสูงกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. เปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด
เพื่อทดสอบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป็นไปตาม ที่
กาหนดร้อยละ 80 หรือไม่คานวณโดยใช้สูตรทางสถิติคือ
t

X 
S2
N 1

เมื่อ X คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน
 คือ ค่าคะแนนตามเกณฑ์ร้อยละ 80
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S2 คือ ค่าความแปรปรวน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการเรียนกับเกณฑ์
t-test
2
S คานวณ
เปิด
X
ตาราง
ทดสอบคะแนน
8.34 0.25
หลังเรียนกับเกณฑ์

2.545

1.761

จากตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบค่ าที (t-test) ที่
คานวณสูงกว่าค่าทีเปิดจากตาราง [12] แสดงว่าบท เรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ทาให้คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นาผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ และคานวณโดยใช้
สูตรทางสถิติคือ
D
t
N  D 2  (  D) 2
N 1
เมื่อ df = N-1 (df คือค่า degree of freedom)
D คือ ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สามารถนาไปใช้เป็นบทเรียนออนไลน์ได้ หลังจากนั้นทาการ
เปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนดโดยการคานวณค่า
ทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ร้อยละ 80
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นั กศึ กษาสาขาวิ ศวกรรมเมคคาทรอนิ กส์ คณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยวงษ์ ชวลิ ตกุ ลที่ เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนอิ เล็ กทรอนิ กส์ ออนไลน์ ในรายวิ ชาฟั ซซี ลอจิ ก มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียน สู งกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ การนาบทเรียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยสอน ทาให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจขึ้นนักศึกษา
สามารถทบทวนความรู้ได้ตลอด เวลา อีกทั้งยังสามารถอ่าน
บทเรียนก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวในการเข้าชั้นเรียนต่อไป
และแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างการเรียนในชั้น
เรียนกับการเรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ควบคู่กัน
ไป จากการตรวจสอบการเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ ของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยเก็บสถิติจากไฟล์ประวัติการเข้าสู่
ระบบทุกครั้งพบว่า นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดของห้าอันดับ
แรกเฉลี่ ยอยู่ ที่ 73.5 ซึ่ งเป็ นดัชนี ชี้ให้ เห็ นว่า การเรี ยนด้ วย
บทเรียนออนไลน์นี้อย่างสม่าเสมอและทาแบบฝึกหัดหลังเรียน
ทุกครั้ง จะช่วยส่งเสริมให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังตอบ
คาถามในชั้นเรียนได้ถูก ต้อง นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่
จะเข้าชั้นเรียนมากขึน้ และจากการประเมินผลการทดสอบหลัง
เรียนพบว่ามีจานวนนักศึกษาที่สอบผ่านโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ซึ่งสามารถสอบผ่านในรายวิชาฟัซซีลอจิกนี้ได้ทุกคน

ข้อเสนอแนะ
จากตารางที่ 4 พบว่าการทดสอบค่าที (t-test) ที่คานวณ
สู งกว่ าค่ าที เปิ ดจากตาราง แสดงว่ าบทเรี ยนอิ เล็ กทรอนิ กส์
ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ทาให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนั ยส าคั ญทางสถิติ ที่ระดั บ
0.05

สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซี
ลอจิก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.2/83.4 สูงกว่าเกณฑ์กาหนด
ที่ตั้ งไว้คื อ 80/80 จากผลการวิจั ยข้ างต้ นถื อว่ าบทเรี ยนนี้
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1. ประสิทธิภาพของบทเรียนจะสูงหรือต่ากว่าเกณฑ์
ที่กาหนด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ในรายวิชาฟัซซีลอจิกเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับอาจารย์
และผู้เรียนด้วย โดยอาจารย์จะต้องศึกษาเข้าใจทั้งด้านเนื้อหา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอด จนการพัฒนาสื่อการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีคุณภาพและผู้เรียนต้องมีความ
ตั้งใจในการเรียน ดังนั้นอาจารย์จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ด้วย
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรพิจารณา
ความเหมาะสมด้านเวลา เพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนได้
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ เพราะการเรียน
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วิชาฟัซซีลอจิก ซึ่งเป็นวิชาที่ยากเพราะใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูง
จึงจาเป็นต้องให้ผู้เรียน มีเวลาในการทากิจกรรมเพิ่มเติม
3. ในการจั ด การเรี ยนรู้ แ ต่ ล ะครั้ ง อาจารย์ ต้ อ ง
เตรียมการให้พร้อมทั้งทางด้านเนื้อหา วิธีการ สื่อที่ต้องใช้ใน
การจั ดการเรียนรู้ทั้ งหมด ทั้งนี้เพื่ อให้มี เวลาในการจั ดการ
เรียนรู้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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