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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 
การเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.00/82.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  Mobile Learning  
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ Mobile Learning โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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ค าส าคัญ: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เทคนิคการเรียน           

แบบร่วมมือ วิชาการเขียนเว็บไซต์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to: 1) develop the online lesson of mobile 

learning using problem-based learning with collaborative learning techniques on the subject 
of web programming for grade 12 students of Sriprachan “Methipramuk” School; 2) evaluate 
the efficiency of the developed online lesson; 3) compare the students' achievement in 
learning with the developed online lesson; and 4) study the students' satisfaction towards 
the developed online lesson. The sample used in this research was 30 grade 12 students 
derived by simple random sampling. The research instruments were the online lesson of 
mobile learning, pre- and post-achievement tests, lesson plans, and a satisfaction 
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 

The research findings showed that: 1) the result was the online lesson of mobile 
learning based on problem-based learning with collaborative learning techniques on the 
subject of web programming for grade 12 students. 2) The efficiency of the developed 
online lesson was 82.00/82.11 which was higher than the standard criteria of 80/80. 3) The 
students' learning achievement after learning with the developed online lesson was higher 
than that of before at the statistically significant level of .01. 4) the students' overall 
satisfaction towards learning with the developed online lesson was at a high level.   
 

Keywords:  development of online lesson of mobile learning, problem-based learning,  

collaborative learning technique, web programming 

 

บทน า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนใน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไว้ว่าเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม จึงได้มีการพัฒนาบทเรียนขึ้นมาหลากหลาย
จนเข้ารูปแบบสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ Mobile Learning ซึ่งหมายถึง การน าสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน
ทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อแต่ละชนิดตามล าดับ
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ขั้นตอนของเนื้อหาการน าบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning มาจัดการเรียนการสอนต้องเป็นบทเรียนที่มี
คุณภาพเพราะบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning จะเป็นสื่อกลางในการน าเนื้อหาจากบทเรียนและจาก
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ สามารถน ามารวมไว้ในบทเรียนมัลติมีเดียถ่ายทอดไปยังผู้เรียน (กิดานันท์  มลิทอง, 
2546) 

เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันนอกจากจะก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็วในสังคม ตลอดจนส่งผล
ต่อสังคมในยุคของการเปลี่ยนผ่านในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการจัดการศึกษา สื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด สื่อที่มีอิทธิพล 
ในสังคมยุคปัจจุบันก็คือสื่อเครือข่ายไร้สาย หรือการสื่อสารบนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ Mobile 
Learning จึงเป็นการเรียนที่สะดวกต่อผู้เรียน และสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา โดยบทเรียน
จะประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และเนื้อหารายวิชาซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วย 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษา และผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ทุกที่  
ไม่จ ากัดเวลา นับว่าเป็นบทเรียนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

ในการจัดการเรียนสอนรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ จากเดิมผู้สอนท าการสอนแบบปฏิบัติโดยการฉาย
โปรเจคเตอร์แล้วให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม แต่พบปัญหาระหว่างสอน คือ ผู้เรียนตามไม่ทันในขณะสอน เมื่อสอนเสร็จ
ผู้สอนได้ท าการแจกใบงาน นักเรียนไม่เข้าใจ และไม่สามารถส่งงานตามที่ก าหนดได้ เนื่องจากไม่เข้าใจและ 
หาแหล่งทบทวนความรู้ได้ยากท าให้ผู้สอนต้องทบทวนในเรื่องเดิมซ้ าอีกครั้ง และไม่สามารถเริ่มเนื้อหาใหม่ 
ในคาบเรียนถัดไปได้  

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นวิธีการที่เหมาะส าหรับการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาส าหรับ
ผู้เรียน โดยมีข้อดีคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานในกลุ่ม เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์งาน เช่น การระดมความคิด 
การวางแผนการท างาน การฝึกทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการอภิปราย ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่ม ได้ฝึกทักษะการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และได้ฝึกความรับผิดชอบ 
ในการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง เป็นทฤษฎีที่เน้นการท างานเป็นทีม และความร่วมมือในการแก้ปัญหา 
วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถน ามาใช้ให้ประสบความส าเร็จในการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น ส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ด้านทักษะการเขียนเว็บไซต์ รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการออกแบบเว็บไซต์ และ
สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยผู้สอนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ถึงแม้ผู้สอนจะไม่มีส่วนร่วมอภิปรายในระหว่างการประชุมกลุ่มก็ตาม  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม  
ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือ
สร้างชิ้นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอน



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)                                          189   

จะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ จัดระบบ
ความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคัญ (พิมพันธ์  เดชะคุปต์, 2544: 15) ดังนั้นการจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมี
ความพร้อมที่จะร่วมกันท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความส าเร็จได้  
เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง  

จากปัญหาและความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่าการเรียนการสอนของเนื้อหา 
รายวิชาการเขียนเว็บไซต์มีความทันสมัยอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดสื่อการเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนสามารถกลับไป
ทบทวนย้อนหลังในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจหลังจากที่เรียนจบในห้องเรียน ผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile 
Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ โดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้
แบบร่วมมือมาใช้ออกแบบบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและช่วยกันท างาน  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
การท างานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือ ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีประจันต์  
“เมธีประมุข” 

2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 
3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 
4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ Mobile 

Learning ที่พัฒนาขึ้น 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ 80/80 
2.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ มีคะแนน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.  เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

1.1  บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning 
บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning หมายถึง การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

สมาร์ทโฟน ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร เช่น RSS Feed, Push mail 
เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโปรแกรมปฏิบัติการ (application) จ าแนกได้ดังนี้ 

1.1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ อีเมลล์ (e-mail) สังคมออนไลน์ (social network) 
ข้อความแบบมัลติมีเดีย (MMS) 

1.1.2  เครื่องมือที่ ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ Search Engine เช่น Google chrome, 
Internet Explorer, Safari เป็นต้น 

1.1.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ได้แก่ วีดีโอ (VDO) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) 

ธิดา  บุตรรักษ์ (2557: 74-85) กล่าวว่า Mobile Learning หมายถึงการรวมกันของ 2 P คือ 
เป็นการเรียนจากเครื่องส่วนตัว (personal) และเป็นการเรียนจากเครื่องที่พกพาได้ (portable) การเรียนแบบ
ส่วนตัวนั้นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ต้องการ และการเรียนจากเครื่องที่พกพาได้นั้นก่อให้เกิดโอกาส
ของการเรียนรู้ได้ ซึ่งเครื่องแบบ Personal Digital Assistant (PDA) และโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเครื่องที่ใช้
ส าหรับ Mobile Learning มากที่สุด 

1.2  การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) 
วัลลี  สัตยาศัย (2547: 16) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL คือวิธีการ

เรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าศึกษาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับ
ปัญหาดังกล่าวมาก่อน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ส าคัญในกรณีปัญหาที่เป็นจริงหรือก าหนดขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูล 
หาความรู้หรือทักษะต่าง ๆ แล้วน าความรู้ที่ค้นหามาเล่าสู่กันฟังพร้อมทั้งร่วมกันอภิปราย ร่วมกันเรียนรู้แล้ว 
ลงสรุปความรู้ใหม่ 

1.3  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542: 34) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความรู้
ความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกัน โดยแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน คนที่เรียนเก่งจะต้อง
ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า ผู้เรียนแต่ละคนไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้นหากแต่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนในกลุ่มดว้ย เพราะความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)                                          191   

กิดานันท์  มลิทอง (2546: 146) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียน
แบบร่วมกัน มีการแบ่งผู้เรียนออกในลกัษณะกลุ่มร่วมมือเพ่ือแบ่งงานกันท าตามค าสั่งของผู้สอน โดยใช้เทคนิค
การท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลที่ก าหนดไว้ โดยที่ผู้สอนไม่มีบทบาท หรือส่วนร่วมในการท างานนั้น 
หากท างานได้เร็วที่สุดและแต่ละคนท างานน้อยที่สุดจะเป็นการดีอย่างยิ่ง 

2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว, ชเนตตี  พิมพ์สวรรค และจรัญ  เจิมแหลม (2559: 16-23) ได้ศึกษาวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย Mobile Learning วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ลักษณะฟอร์ม ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบก่อนเรียน นักศึกษามีคะแนนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 55.88 
และการทดสอบหลังเรียนมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 88.23 

อมรรัตน์  ศรีแก้ว และสวียา  สุรมณี (2559: 54-61) ได้วิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้
บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 27 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพ
ของแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต เรื่องระบบสารสนเทศ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(= 4.79, S.D. = 0.45) ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่อง ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.64 3) ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เรื่องระบบสารสนเทศ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.59)  
 

วิธีด าเนินการ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  
1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต์ 

“เมธีประมุข” ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 91 คน  
1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 30 คน  
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย      

 

2.  เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ใช้ระยะเวลาในการทดลอง จ านวน 9 ชั่วโมง มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้  
2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
2.1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือ หาความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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2.1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
และการเรียนแบบร่วมมือ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน
คุณภาพการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ซึ่งผลการหาคุณภาพพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (  = 4.56, S.D. = 0.22) 

2.1.4 ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปจัดท าบทเรียนออนไลน์ต่อไป 
2.2  บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ ซ่ึงมีเนื้อหาในการเรียนรู้

ของผู้เรียน จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้  
2.2.1  ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ เอกสาร ต าราต่าง ๆ   

ที่เก่ียวข้อง และแผนการสอน  
2.2.2  ก าหนดขั้นตอน องค์ประกอบ รูปแบบบทเรียนออนไลน์  Mobile Learning  

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์ 
2.2.3  ก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้  ผังบทเรียนโครงสร้าง 

การน าเสนอเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล 
2.2.3  ร่างรูปแบบบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ 
2.2.4  หาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนา

บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความตรงตามโครงสร้างบทเรียนฯ 
ด้วยแบบประเมินคุณภาพการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ซึ่งผลการหาคุณภาพพบว่า  
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (= 4.49, S.D. = 0.23) 

2.2.5  การทดสอบคุณภาพของบทเรียนฯ โดยน าบทเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดสอบกลุ่มเล็ก 
และการทดสอบภาคสนาม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองต่อไป 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชา  
การเขียนเว็บไซต์  

2.3.1 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ เป็นแบบปรนัยแบบเลือกต้องมี 4 ตัวเลือก 
จ านวนทั้งหมด 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุมสาระในบทเรียนทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ 

2.3.2 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการเขียนเว็บไซต์
ตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามที่ต้องการวัดกับวัตถุประสงค์ของการวัด และหาค่าความสอดคล้องของ 
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยค่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ไดค้่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
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นักเรียนจ านวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในข้อค าถามและหาค่าความเที่ ยง (reliability)  
ของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.46-0.76 และมีค่าอานาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.26-0.60 และค่าความเทีย่งของแบบทดสอบเท่ากับ 0.88 จากนั้นจึงน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 

2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์  Mobile Learning ประกอบด้วย  
การสอบถามความพึงพอใจด้านสื่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ด้านเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ Mobile 
Learning และด้านการประเมินผลการเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของขอค าถาม  
โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ในการถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

3.  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  
ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้รูปแบบการพัฒนาของ ADDIE ซึ่งมขีั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
3.1  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 

ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ จากแผนการสอนหรือแผน 
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” เอกสาร ต าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอน จากนั้นวิเคราะห์การสอนแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

3.2  ขั้นการออกแบบ (Design) 
3.2.1  ก าหนดขั้นตอน องค์ประกอบ รูปแบบบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning แบบประเมิน

รูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
3.2.2  ก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ (flow chart) ผังบทเรียน 

(storyboard) โครงสร้างการน าเสนอเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

3.2.3  น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาร่างรูปแบบบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning  
ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างบทเรียนกับวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน วิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยค่า IOC กับเกณฑ์การยอมรับที่ก าหนดไว้ที่ 0.50 เป็นต้นไป 

3.2.4  น าบทเรียนออนไลน์  Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์กับจุดประสงค์
ของบทเรียนด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิเคราะห์ได้ค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ 

3.3  ขั้นพัฒนาบทเรียน (Development) 
3.3.1  เตรียมการ เตรียมข้อความ ภาพนิ่ง เสียงบรรยาย และวีดีโอสาธิต 
3.3.2  น าบทเรียนออนไลน์ M-Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ ที่ผ่านการพิจารณา

จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และด้านเนื้อหามาพัฒนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจ าแนก
บทเรียนออกเป็น 3 หน่วย หน่วยละ 3 ชั่วโมง เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ รวมถึงเนื้อหาต้องมีความถูกต้อง 
ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
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3.3.3  น าบทเรียนออนไลน์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ติดตั้งบนระบบอินเทอร์เน็ต Server 
ตาม URL ที่ก าหนด เพ่ือแสดงผลจริง  

3.4  ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) 
น าบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังนี้ 
3.4.1  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยชี้แจง แนะน าการใช้เอกสารคู่มือ

การใช้งานบทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.4.2  ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน

บทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในบทเรียนออนไลน์ จ านวน 30 ข้อ 
3.4.3  น าบทเรียนออนไลน์  Mobile Learning มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยบทเรียนออนไลน์ 
Mobile Learning โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชา 
การเขียนเว็บไซต์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ให้ครบทั้ง 3 หน่วยการเรียน ภายใน 6 สัปดาห์ โดยหลังเรียนแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังบทเรียน 

3.4.4  หลังจากทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ นั กเรียนได้รับการทดสอบหลังเรียนดัวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  Flow Chart โมเดลการเรียนในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์  
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3.5  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
3.5.1  การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียน

เว็บไซต์ ด าเนินการโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของรูปแบบบทเรียนออนไลน์และเนื้อหาของบทเรียน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และเนื้อหาของบทเรียน  

3.5.2  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียน
เว็บไซต์ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยก าหนดเกณฑ ์E1/E2 เท่ากับ 80/80 

3.5.3  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนผ่านบทเรียน
ออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเรียนเว็บไซต์ทั้ง 6 สัปดาห์ มาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย dependent t-test 
  

ผลการวิจัย 
1.  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 

การเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต์ 
“เมธีประมุข”  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 1 
โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชา 
การเขียนเว็บไซต์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
Mobile Learning ดังนี้ 1) ส่วนการเข้าใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 2) ส่วนเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
3) ส่วนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ส่วนของผู้ใช้งานระบบ ดังแสดงดังภาพที่ 2 

 

         
 

ภาพที่ 2  หน้าหลักของบทเรียน 
 

จากภาพที่ 2  บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หน้าเข้าสู่ระบบ 
หน้าแรกของเว็บไซต์ หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  Mobile Learning ที่ พัฒนาขึ้น ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ได้ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การแจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผูเ้รียนทราบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหา 
4. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเ้รียน 
5. ความเหมาะสมในการจัดล าดับการน าเสนอเนื้อหา 
6. การจัดล าดับตามความยากง่ายมีความเหมาะสม 
7. ความเหมาสมระหว่างรูปภาพกบัเนื้อหา 
8. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 
9. แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
10. ความสอดคล้องแบบฝึกหัดก่อน/หลังเรียนกับเนื้อหา 

5.00 
4.67 
5.00 
4.67 
4.67 
4.67 
5.00 
5.00 

0.00 
0.58 
0.00 
0.58 
0.58 
0.58 
0.00 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.87 0.23 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning  
ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (= 4.87, S.D. = 0.23) 
  

2.  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
1. คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 24.60 2.16 82.00 

  2. คะแนนสอบหลังเรยีน (E2) 30 24.63 2.20 82.11 

 

จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนเท่ากับ 24.60 คิดเป็นร้อยละ 82.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.63 
คิดเป็นร้อยละ 82.11 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ E1/E2 เท่ากับ 80/80  
 

3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์        
Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จากนั้นน าผลการเรียนรู้
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มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานและเปรียบเทียบผลการเรียนก่อน-หลัง ด้วยการทดสอบที และสรุปผล  
แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ จ านวน (คน) คะแนนเต็ม  S.D. df t sig 

ทดสอบก่อนเรียน  30 30 9.57 2.13 29 
28.34* 0.00 

ทดสอบหลังเรียน  30 30 24.63 2.20 29 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.57 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 24.63 การทดสอบทีได้ค่า t = 28.34 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ 

Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น 
ผู้ วิ จั ยสอบถามความพึงพอใจของนั ก เรียนที่ มี ต่ อ บทเรียนออนไลน์  Mobile Learning  

ด้วยแบบทดสอบความพึงพอใจหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4  ผลการหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อบทเรียนออนไลน์  Mobile Learning                
โดยภาพรวม 

 

รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ M-Learning 4.49 0.58 มาก 
2. ด้านเนื้อหาบทเรยีนออนไลน์ M-Learning 4.55 0.59 มากที่สุด 
3. ด้านการประเมินผลการเรียน 4.38 0.67 มาก 

โดยรวม 4.48 0.61 มาก 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ Mobile 
Learning (= 4.55, S.D. = 0.59) รองลงมา คือด้านการผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning  
(= 4.49, S.D. = 0.58) และด้านการประเมินผลการเรียน (= 4.38, S.D. = 0.67) 
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อภิปรายผล 

1.  สื่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีส่วนประกอบหลักทั้งหมด 4 ส่วน 
คือ 1) หน้าเข้าสู่บทเรียน 2) หน้าแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดบทเรียน 3) หน้าเนื้อหาบทเรียน และ  
4) หน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบคะแนนของผู้เรียนและสามารถจัดการเพ่ิมหรือ
ลดจ านวนผู้เรียนได้ตามต้องการ บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นบทเรียน 
ที่สะดวกต่อผู้เรียนและผู้สอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/82.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้
คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับวงษ์ปัญญา  นวนแก้ว, ชเนตตี  พิมพ์สวรรค และจรัญ  เจิมแหลม (2559)  
ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย Mobile Learning วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ลักษณะฟอร์ม ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบก่อนเรียนมีนักศึกษาได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 55.88 และการทดสอบหลังเรียนมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 88.23  

2.  นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 9.57 (S.D. = 2.13) และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.63 (S.D. = 2.20) ค่าทดสอบทีเท่ากับ 28.34 
แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า สื่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้นท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับณรงค์กร  สุทธิศักดา (2558) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  
เรื่องการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกับที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ( = 19.85) 
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(= 13.26) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
(= 4.48, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาบทเรียนค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 4.5 5 (S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ด้านรูปแบบของสื่อมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.4 9 (S.D. = 0.58) 
และด้านการประเมินผลการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 8 (S.D. = 0.67) ซึ่งสอดคล้องกับอมรรัตน์  ศรีแก้ว 
และสวียา  สุรมณี (2559) ได้วิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่อง ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตเรื่อง ระบบ
สารสนเทศ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.45) ดัชนี
ประสิทธิผลของแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่องระบบสารสนเทศส าหรับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีค่าเท่ากับ 0.64 และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่อง ระบบสารสนเทศ ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.54, S.D. = 0.59) 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.  ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

อ่ืน ๆ หรือน าไปใช้ในชั้นเรียนมากขึ้น 
2.  บทบาทของครูผู้สอนจะต้องมีความอดทน ไม่ใจร้อนที่จะสรุปบทเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียน 

ได้แสดงความสามารถและศักยภาพให้เต็มที่ โดยจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนดไว้ให้ได้มากที่สุด 

3.  การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจะต้องเตรียมขั้นตอนของการสอน
เป็นอย่างด ีรวมทั้งเตรียมตัวในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถ/

ทักษะ/กระบวนการด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ให้กับ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น และในเนื้อหาอ่ืน ๆ 

2.  ควรจะพัฒนา ความสามารถในการแก้ปัญหาการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น และความสามารถใน  
การให้เหตุผลทางการเขียนเว็ปไซต์ของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น การสอนแบบแก้ปัญหา 
การสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ของนักเรียน 
 

สรุป 
บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถลดปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ของการเรียน และ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนมีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
คือ 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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