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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online E-Learning) ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ที่มี
คุณภาพของเนื้อหาและมีการจัดองค์ประกอบของสื่อในการน าเสนอที่ดี โดยได้รับการประเมินผลจากผู้ทรง คุณวุฒิจ านวน 
3 ท่าน และท าการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 คือประสิทธิ ภาพของ
กระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากนั้นท าการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อ
ทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ สุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยอาศัยหลักการทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ช้ันปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ านวน 15 คน 

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิกมีประสิทธิภาพ E1/E2 คือ 81.2/83.4 ซึ่งมี
ค่าสูงกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และท าการเปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยการค านวณค่าทาง
สถิติพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังจากนั้นได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก 
ท าให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน, 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  
 

บทน า 

การจัดการสอนปัจจุบันมีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนการสอนจึงไม่ควรถูกจ ากัดให้
อยู่เฉพาะในห้องเรียนและภายในสถาบัน การศึกษาอีก
ต่อไป และอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของบุคคล โดยให้โอกาสบุคคลแสวงหาความ รู้ได้
อย่างอิสระ หากผู้สอนเลือกที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันแล้วยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอีกด้วย [1] 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online e-Learning) 
ได้ถูกน ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อสนับ สนุนและเพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาน ศึกษาโดยไม่จ ากัดสถานที่
และเวลา (Anywhere-anytime learning) และสนับสนุนระบบ
การเรี ยนรู้ ที่ มี ผู้ เรี ยนเป็ นส าคัญ (Student-Centered 
Learning) ผู้เรียนสามารถควบคุมจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง (Self-Paced Learning) ตามอัตราความเร็ว ช้าหรือ
ความก้าวหน้าความสนใจที่เรียน จึงช่วยเพิ่มความพึงพอใจและ
ลดความเครยีดของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง [2]  ซึ่งบทเรียนอาจจะ
ประกอบไปด้วย โครงสรา้งรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต
การเรียนรู้ การวางแผนจัดการเรียนรู้เนื้อหา แบบทดสอบ แบบ
ฝึกทักษะเพื่อให้ผู้สนใจเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ [3] 

 

ด้วยเหตุนี้  ผู้ วิ จัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic) ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์ขึ้นมา เนื่องจากว่าการเรียนการสอนวิชานี้ เป็น
รายวิ ชาที่ ค่ อน  ข้ า งยาก เพราะมี การค านวณทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูงจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
การทบทวนความรู้อยู่เสมอหรือนักศึกษาสามารถ อ่าน
บทเรียนก่อนล่วง หน้าในการเข้าช้ันเรียนครั้งต่อไปได้ 
ระบบนี้จะช่วยเสริมการเรียนให้นักศึกษาเข้าใจในรายวิชา
นี้ได้มากขึ้น อันเป็นผลท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเป็นผลดีต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ทฤษฎีทางการศึกษาคือวิทย
นิยม (Cognitivism) หรือพุทธินิยม เน้นกระบวนการคิดที่
อยู่ เ บื้ อ งหลั ง ของพฤติ ก ร รมที่ แสดงออกมา  กา ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมสามารถสังเกตได้และใช้เป็นตัว
บ่งช้ีสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้เรียน [4] อีกทั้งอาจารย์ผู้สอน
ยังสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือ
สอดแทรกความรู้ที่ส าคัญหรือวีดีโอลงไป เพื่อให้เกิด
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การบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาฟัซซี
ลอจิกให้มากขึ้นตามต้อง การได้ ดังงานวิจัยของ วาสนา 
จ่างโพธ์ิและคณะ [5]  

เ รื่ อ งการพัฒนารู ปแบบการจัดการ เรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และ
ท าการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่านักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน งานวิจัยของ วิษณุ บัวเทศ [6] เรื่องการสร้าง
และหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ในรายวิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การหาประสิทธิภาพ
และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้น 
ผู้ เ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริ งที่ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ สุภา ปิยะ
โกศล [7] เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ เพื่อการปรับพื้นฐาน การ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปี ที่ 1 ผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาประสิทธิ ภาพของ
บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส์  พบว่ ามีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.53 และมีประสิทธิผลของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.81 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่ อพัฒนาบทเรี ยน ผ่ านสื่ อการ เรี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
สูตร E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ [8] 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่

เรียน รู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซ
ซีลอจิก ก่อนเรียนและหลังเรียน 

สมมติฐานการวิจัย  
1. บทเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

ในรายวิชาฟัซซีลอจิกส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสค์ณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ที่มีประสิทธิภาพ 80:80 โดยก าหนดให้ 80 ตัว
แรกคือ เกณฑ์ของประสิทธิภาพของบทเรียนจากการท าแบบ 
ฝึกหัดหรือการปฏิบัตกิิจกรรมในระหว่างเรยีนบทเรียน และ80 
ตัวหลังคือ เกณฑ์ของประสิทธิภาพของบทเรียนจากการท า
แบบทดสอบหลังการเรียน 

2. นักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. นักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านบทเรียนเรียนอิเล็กทรอ-
นิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก มีค่าร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถสอบผ่านตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 85  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย มีการด าเนินการ

ทดลองและเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ 
ศึกษา 2556 ช้ันปีที่ 3 ของหลักสูตร 3 ปีจ านวน 5 คน
และช้ันปีที่ 4 ของหลักสูตร 4 ปี จ านวน 10 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศว-กรรม
ศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ ศึกษา 2556 ช้ันปี
ที่ 3 ของหลักสูตร 3 ปีและช้ันปีที่ 4 ของหลักสูตร 4 ปี 
จ านวน 15 คน  

ตัวแปรต้นคือ การเรียนด้วยบทเรียนต่างๆ ผ่านสื่อ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก และ
ตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟัซซีลอจิก 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
2.1 บทเรียนต่างๆ ของวิชาฟัซซีลอจิก แบ่ง

ออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก 
2)  ตัวแปรภาษาและกฎฟัซซี 
3) ความสัมพันธ์แบบฟัซซี 
4) ทฤษฎีของการหาเหตุผลอย่างประมาณ   
5) ตรรกะแบบคลุมเครือและการให้เหตุผลอย่าง

ประมาณ 
6) ระบบกฎแบบฟัซซีและชนิดของกฎฟัซซี   
7) กระบวนการหาเหตุผลแบบฟัซซี 
8) การสร้างระบบฟัซซี   

 

2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนต่างๆ ผ่าน
ระบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้แบ่งแบบ
ประเมินออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการจัด
องค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แบบการ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ผล
การตรวจสอบความถูกต้องและค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
ในการวิจัย ซึ่งจากการประเมินของผู้ทรง คุณวุฒิได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องหรือค่า IOC (Index of item objective 
congruence) อยู่ระหว่าง 0.71-1.00 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใช้
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 80 
ข้อ ซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผล
การตรวจสอบความถูกต้องและค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียน ที่ใช้เป็นแบบทดสอบใน
การวิจัย ซึ่งจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องหรือค่า IOC (Index of item objective 
congruence) อยู่ระหว่าง 0.71-1.00 ค่าความยากง่าย 
(P) อยู่ระหว่าง 0.45-0.80 มีค่าอ านาจการจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.25-0.55 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.72 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การจัดเตรียมเนื้อหาและการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ เพื่อพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพของบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

2. รวบรวมคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) ในช้ันเรียนและคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิ 
ภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E1: E2) 

3. รวบรวมคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) ในช้ันเรียนและคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อน าไปเปรียบ 
เทียบและวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก 
ศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบกับสมมติฐาน 
 

การทดลองการวิจัย  
การวิ จั ยนี้ มี รู ปแบบเป็นการวิ จั ยและพัฒนา  

(Research and Development) มีแบบแผนการทด ลองเป็น
การวิจัยใช้กลุ่มเดียว [9] มีการท าแบบทด สอบก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group Pre-test Post-test) ของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การทดลองเริ่มจาก น าบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์พิเศษจากภายนอกท าการ
ตรวจสอบด้านเนื้อหาและการจัดองค์ประกอบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพและ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
มากที่สุด ต่อ จากนั้นน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ไป
ทดลองใช้ในขั้นทด สอบแบบเดี่ยว (Individual testing) กับ
นักศึกษา 3 คนสาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แล้วทดลองกับกลุ่มเล็ก (Group testing) เป็นนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าจ านวน 6 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ท าการแก้ไข
ปรับปรุงอีกครั้งเป็นขั้นตอนสุด ท้าย แล้วน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 15 คน จาก นั้นทดลองหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบ แบบปรนัยชนดิ 4 ตัวเลือกจ านวน 80 
ข้อกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบกอ่นเรียนและทดสอบหลัง
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เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน น าผลลัพธ์ที่ได้ไป
เปรียบเทียบกันโดยกระบวนการทางสถิติและน าข้อมูลที่ได้มา
แปรผลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 

3 ข้ันตอนดังนี ้
1. น าผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจ 

สอบด้านเนื้อหาและรูปแบบของสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ออนไลน์ มาท าการค านวณหาคุณภาพของบทเรียน โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. น าผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชา
ฟัซซีลอจิก หลักสูตรปริญญาตรีของสาขา วิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรณีกลุ่ มตั วอย่ างที่ ไม่ เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 
Samples) ใช้การทดสอบสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน (Paired-
Samples t-Test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว แต่ท าการทดสอบ
หรือวัดสองครั้งคือ ค่าเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนคะแนนแตกต่างกันหรือไม่ [10]  
 

ผลการวิจัย  
สามารถสรปุผลการวิจัยตามล าดับได้ดังนี ้
1. วิเคราะห์ความพอใจของผู้เรียนในด้านคุณภาพ

ด้านเนื้อหาและการจัดองค์ประกอบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ในรายวิชาฟัซซีลอจิก จากค่าสถิติพื้นฐาน 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมิน 

 �̅� S.D. ระดับ 
- ด้านเนื้อหา 
- ด้านการจัด
องค์ประกอบ 

4.45 
4.50 

0.38 
0.34 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านเนื้อหาของ
บทเรียนและการจัดองค์ ประกอบของสื่อได้ค่าเฉลี่ย 4.45 
และ 4.50 ตามล าดับ และมีค่าระดับความพึงพอใจมาก 
ทั้งสองด้าน 

2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ประสิทธิภาพของบท 
เรียนตามเกณฑ์ E1/E2 ค านวณได้จากสูตร [11] 

      E1 =   
x100

N
X  

      E2 =   
x100

N
 Y  

เมื่อ  E1 คือ คะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีนทั้งหมดจากการท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบก่อนเรียนจากบทเรียน 

E2 คือ คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนท้ังหมดจากการท า
แบบทดสอบหลังการเรียน 

X คือ คะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดหรือแบบ 
ทดสอบระหว่างเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

Y คือ คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลังการ
เรียนของผู้เรียนแตล่ะคน 

A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดก่อนเรียน 
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหลังเรียน 
N คือ จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิกของการ
ทดสอบก่อนเรียนคือ 81.2 และหลังเรียนคือ 83.4 ซึ่งม ี
ค่าสูงกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

3. เปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
เพื่อทดสอบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป็นไปตาม ที่
ก าหนดร้อยละ 80 หรือไม่ค านวณโดยใช้สูตรทางสถิติคือ 

       1N

2S
t






X  

เมื่อ X  คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 

        คือ ค่าคะแนนตามเกณฑร์้อยละ 80 

 
N 

X/A และ 
Y/B 

ร้อย
ละ 

E1/ 
E2 

- ทดสอบ
ก่อนเรียน 

15 12.18 81.2 81.2/ 
 

83.4 - ทดสอบ
หลังเรียน 

15 12.51 83.4 
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       S2 คือ ค่าความแปรปรวน 
 

ตารางที่ 3  ผลการเปรยีบเทียบการเรยีนกับเกณฑ ์

 
 

 t-test 
 X  

 

S2 ค านวณ เปิด
ตาราง 

ทดสอบคะแนน
หลังเรียนกับเกณฑ์ 

8.34 0.25 2.545 1.761 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบค่าที (t-test) ที่
ค านวณสูงกว่าค่าทีเปิดจากตาราง [12] แสดงว่าบท เรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ท าให้คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ และค านวณโดยใช้
สูตรทางสถิติคือ 

       1N
2)D(2DN

Dt




  

เมื่อ df = N-1   (df  คือค่า degree of freedom) 
      D คือ ผลต่างของคะแนนแตล่ะคู ่
 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าการทดสอบค่าที (t-test) ที่ค านวณ
สูงกว่าค่าทีเปิดจากตาราง แสดงว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก ท าให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซี

ลอจิก มีประสิทธภิาพเท่ากับ 81.2/83.4 สูงกว่าเกณฑ์ก าหนด
ที่ตั้งไว้คือ 80/80 จากผลการวิจัยข้างต้นถือว่าบทเรียนนี้ 

สามารถน าไปใช้เป็นบทเรียนออนไลน์ได้ หลังจากนั้นท าการ
เปรียบเทียบผลการเรียนกับเกณฑท์ี่ก าหนดโดยการค านวณค่า
ทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ เรียนด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซีลอจิก มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ การน าบทเรียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยสอน ท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจขึ้นนักศึกษา
สามารถทบทวนความรู้ได้ตลอด เวลา อีกทั้งยังสามารถอ่าน
บทเรียนก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวในการเข้าช้ันเรียนต่อไป 
และแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างการเรียนในช้ัน
เรียนกับการเรยีนผา่นบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ควบคู่กัน
ไป จากการตรวจสอบการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยเก็บสถิติจากไฟล์ประวัติการเข้าสู่
ระบบทุกครั้งพบว่า นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดของห้าอันดับ
แรกเฉลี่ยอยู่ที่ 73.5 ซึ่งเป็นดัชนีช้ีให้เห็นว่า การเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์นี้อย่างสม่ าเสมอและท าแบบฝึกหัดหลังเรียน
ทุกครั้ง จะช่วยส่งเสริมให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังตอบ
ค าถามในช้ันเรียนได้ถูก ต้อง นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่
จะเข้าช้ันเรียนมากขึน้ และจากการประเมินผลการทดสอบหลัง
เรียนพบว่ามีจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งสามารถสอบผ่านในรายวิชาฟัซซีลอจิกนี้ได้ทุกคน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนจะสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์

ที่ก าหนด 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 
จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียน มีเวลาในการท ากิจกรรมเพิ่มเติม   

3. ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ ง อาจารย์ต้อง
เตรียมการให้พร้อมทั้งทางด้านเนื้อหา วิธีการ สื่อที่ต้องใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ทั้งหมด ท้ังนี้เพื่อให้มีเวลาในการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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