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บทคัดย่อ    
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพฒันา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์
ที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ  2)  หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
ที่พัฒนาขึ้น วิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์จากอาจารย์และนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ และขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบประสทิธิภาพของรูปแบบ 
การจัดการเรยีนการสอนออนไลนท์ี่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1)  อาจารย์และนักศึกษา ส าหรับสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ จ านวน 80 คน  2) ผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน
ออนไลน์ จ านวน 3 คน และ 3) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบยีนเรยีนวิชาการจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ จ านวน 84 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบสอบถามความต้องการรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์  
2) แบบประเมินรปูแบบการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  3) ต้นแบบรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
และ  4) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ  1)  ขั้นตอนก่อนเรียน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย  1.1)  การวิเคราะห์ผู้เรียน  1.2)  การวิเคราะห์เนื้อหา  2)  ขั้นตอน
ระหว่างเรยีน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ  2.1)  ปฐมนิเทศรายวชิา  2.2)  จัดการเรยีนการสอน และ  3)  ขั้นตอน 
การประเมินผล 
 2.  การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบ 
การจัดการเรยีนการสอนออนไลน ์และกลุม่ที่เรียนในช้ันเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการเรียนการสอนออนไลน์สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิไดเ้ท่ากับการเรยีนในช้ันเรียน
แบบปกต ิ 
 
ABSTRACT 
  The aims of this research were to  1)  develop the suitable model of online learning and teaching 
for Ubon Ratchathani Rajabhat University and  2)  explore the effectiveness of the developed model of 
online learning and teaching.  The three steps of research methodology world as follows : The first step 
was to study the needs of teachers and students of Ubon Ratchathani Rajabhat University in an online 
learning and teaching model in order to analyze and synthesize the framework of online learning and 
teaching development.  The second step was to develop the suitable online learning and teaching model.  
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And the last was to examine the effectiveness of the developed online learning and teaching model.   
The samples were 1)  80 of teachers and students of Ubon Ratchathani Rajabhat University,  2)  3 experts 
in designing online learning and teaching, and  3)  84 of students of Computer Science Faculty those 
registered for Storage and Retrieval of Information course.  The research tools were  1)  the questionnaire  
2)  the assessment form for the expert  3)  the prototype of online learning and teaching and 4) the learning 
achievement test and t-test statistics.  The research results found that:  
 1.  Three steps of the online learning and teaching model for Ubon Ratchathani Rajabhat University  
1)  Pre-Leaning step consists  1.1)  student analysis and  1.2)  content analysis,  2)  During-Learning step 
consists   2.1)  orientation course and  2.2) Learning and Teaching management, and  3)  Evaluation 
process.  
  2.  Developmental testing of an online learning and teaching model found that the statistically 
insignificant at level of .05 between developed online learning and normal classroom.  Thus, online learning 
is effective as a normal classroom.  
 
ค าส าคัญ  :  รูปแบบการเรียนการสอน, การสอนออนไลน,์ ประสิทธิภาพ 
Keywords :  Learning and Teaching Model, Online Teaching, Effectiveness 
 
บทน า 

การเรยีนรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคญัของการพัฒนาไปสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริม 
และสร้างกลไกเพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสและทางเลือก ที่จะเข้าถงึปัจจัยการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบ 
และวิธีการที่หลากหลาย จะน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของผู้เรียน (ส านักเลขาธิการ 
สภาการศึกษา, 2548 : 5)  

กระทรวงศึกษาได้มีการรับรองการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอรเ์น็ตอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ต้นปี 2549 จึงท าให ้
การเติบโตของหลักสูตร e-learning มีอัตราการเติบโตเป็นเท่าตัว เพราะการศึกษาทางไกลไม่เพียงจะอ านวยความสะดวก 
และเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้วยงัอ านวยประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาในแง่ของการบริหารจดัการอีกด้วย คือ ท าให้ต้นทุน
ในการจัดการหลักสูตรต่ าลง ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาเข้าช้ันเรียน และสามารถ
รองรับนักศึกษาได้อย่างไม่จ ากัด เป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงผู้ที่มีความต้องการในวงกว้างขึ้น
โดยเฉพาะนักศึกษาที่อาศัยในต่างจังหวัด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ตั้งปณิธานเป็นสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรคภ์ูมิปญัญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบช้ันเรียนปกติหรือการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่ผู้สอนและผู้เรยีนมาพบกันในห้องเรียน 
เพื่อเป็นการบริการประชาชนในพ้ืนท่ีให้บริการผูเ้รียนทีส่ามารถเดินทางมาเรียน ณ สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
มาได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษาไทย ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 62 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของช้ันเรียนปกติทั้งหมด ยังไม่มีหลักสูตรใด
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งส านักงานบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  
(Inter University Network : UniNet) ซึ่งได้จัดท าโครงการ Thailand Cyber University ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุน 
การเรยีนการสอนออนไลน์ท่ีเน้นการเรยีนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรยีนไม่ได้พบกันเหมือนในช้ันเรยีนปกติ และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาได้ออกประกาศให้สถาบันอดุมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้  
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้น ยังมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนนั้นประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังไม่มีการสังเคราะห์
หรือวิจัยหารูปแบบที่เหมาะสม ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีการศึกษาและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ท่ีเหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี เพื่อต่อการพัฒนาการด้านการจัดการเรยีนการสอนในอนาคตของมหาวิทยาลยั รวมทั้งเพื่อตอบสนองการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ในประเทศ หรือในประชาคมอาเซียน ต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.  การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

 กฤษณา  สิกขมาน (2554) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ เปน็รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการออกแบบ 
การเรียนการสอนไว้อย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน จัดการเรียน
การสอนตามหลักทฤษฎีทางการศกึษา หลักการเรียนการรู้และจิตวทิยาการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และถ่ายทอดกลยุทธ์การสอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ซึ่งในปัจจุบันเน้นไปที่การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต จึงท าให้ผู้เรยีนสามารถเข้าถึงและเรยีนรู้โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา 
เนื้อหาบทเรียนของอีเลิร์นนิ่งจะอยู่ในรูปแบบสื่อผสมอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic Multimedia) ซึ่งออกแบบไว้ในลักษณะ
ซอฟต์แวร์รายวิชา (Courseware) ประกอบด้วยสื่อผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และที่ส าคัญ คือ ผู้เรียน
สามารถโตต้อบกับบทเรียนและผูส้อนได้ การบริหารจัดการอีเลิร์นนิ่งใช้ซอฟต์แวร์ประเภทบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning 
Management System : LMS) ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างอัตโนมัติเกือบทุกข้ันตอนแทนการปฏิบัตดิ้วยมือ  
ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน 
 2.  องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   ฐาปนีย์  ธรรมเมธา (2557 : 11-17) แบ่งองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออกเป็น 6 องค์ประกอบ 
  1)  เนื้อหาและสื่อการเรียน 
  2)  ระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร 

  3)  ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียน   
  4)  ระบบการวัดและการประเมินผล 
  5)  ระบบสนับสนุนการเรียน  
  6)  ผู้สอนและผู้เรยีน 

    ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนออนไลน ์
   ที่มา : ฐาปนีย์  ธรรมเมธา (2557 : 11-17) 
  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 10) ได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับสถาบนัการศึกษาท่ีจะจดัการเรียนการสอนทางไกล 
ที่ใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเรยีนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอรต์้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้  1)  โฮมเพจ  2)  การน าเสนอเนื้อหาสาระ  3)  แหล่งทรัพยากร  4)  แหล่งสืบค้นความรู้เสริมจากภายนอก  
5)  ห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนกิส์  6)  ศูนย์สื่อโสตทัศน์  7)  การประเมิน  8)  ป้ายประกาศ  9)  ห้องสนทนา   
10)  การสื่อสารทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์  11)  ค าถามพบบ่อย  12)  ข้อมูลส่วนบุคคล  
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพฒันา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้างรูปแบบ 
การจัดการเรยีนการสอนออนไลนส์ าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 9,033 คน แบ่งเป็นอาจารย์ 528 คน นักศึกษา 8,505 คน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี (2559 : 38)  
   1.2  กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
    1)  อาจารย์และนักศึกษา ส าหรับสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
ในขั้นตอนท่ี 1 จ านวน 80 คน แบ่งเป็น อาจารย์จ านวน 30 คน และนักศึกษา จ านวน 50 คน  
    2)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรยีนการสอนออนไลน์ จ านวน 3 คน เพื่อประเมินต้นแบบรูปแบบ 
การเรยีนการสอนในขั้นตอนท่ี 2  
    3)  นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีเรยีนวิชา 4122206 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
ในภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 2 Section ซึ่งมีนักศึกษา Section ละ 42 คน รวมเป็น 84 คน เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในการทดลอง ในข้ันตอนท่ี 3 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์



   ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนแบบออนไลน์ ตามรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์ท่ีพัฒนาขึน้ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถติิที (t-test) 

3.  วิธีการด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์จากอาจารย์และนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบในการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

  วัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพในปัจจุบันของการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธานี ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
ขอบเขตและรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ  
  - อาจารย์และนักศึกษา จ านวน 80 คน แบ่งเป็น อาจารย์ 30 คน และนักศึกษา 50 คน ได้มาโดยการ 

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  - แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ โดยมีประเด็นเกีย่วกับ รูปแบบความต้องการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
  - แบบสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับการเรยีนการสอนออนไลน์ ในด้านเนื้อหา กิจกรรม การมีปฏิสมัพันธ์  

ความต้องการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา 

กรอบแนวคิดในการออกแบบรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  ขั้นตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

   วัตถุประสงค ์เพื่อสร้างต้นแบบของ รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน ์
  วิธีการด าเนินการ 

     1.  ศึกษาเอกสารงานวิจัย และน าข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะหเ์พื่อสร้างต้นแบบ 
     2.  สรา้งต้นแบบรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์

    3.  น าร่างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบ
การเรยีนการสอนออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมินค่าความเหมาะสมของต้นแบบการจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)  
     เหมาะสมมากที่สุด  มีคา่เฉลีย่ระหว่าง 4.51 – 5.00 
     เหมาะสมมาก       มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 
     เหมาะสมปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 
     เหมาะสมน้อย       มีค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.51 – 2.50 
     เหมาะสมน้อยท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 

 ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   วัตถุประสงค ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ผา่น 
การแก้ไขแล้ว กับกลุ่มตัวอยา่งจรงิ 
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   วิธีการด าเนินการวิจัย แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้  Randomized Control-Group 
Pretest-Posttest Design โดยมแีบบในการทดลอง ดังนี ้
 

กลุ่ม สอบก่อนทดลอง ด าเนินการทดลอง สอบหลังทดลอง 
E T1 X T2 

C T1 ∼X T2 

 
    E  หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
    C  หมายถึง กลุ่มควบคมุ (Control Group) 
    T1  หมายถึง การทดสอบก่อนทดลอง 
    T2  หมายถึง การทดสอบหลังทดลอง 
    X  หมายถึง การทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ ท่ีพัฒนาขึ้น 
    ∼X หมายถึง การสอนในช้ันเรียนปกติ 
 
   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองในขั้นตอนท่ี 3 คือ นักศึกษาสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรยีนวิชา 4122206 การจัดเกบ็
และค้นคืนสารสนเทศ 2 Section จ านวน 84 คน โดยได้จากการสุม่ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
จับสลากเป็นกลุม่ทดลอง 1 Section จ านวน 42 คน กลุ่มควบคมุ 1 Section จ านวน 42 คน   
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
    1)  ระบบคอมพิวเตอร์ทีส่นับสนุนการเรยีนรู้ร่วมกันออนไลน์ 
    2)  ต้นแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น 
    3)  บทเรียนออนไลน์และแผนการสอนการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ วิชา 4122206 การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ 
    4)  คู่มือการใช้บทเรียน ส าหรบัผูส้อน วิชา 4122206 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
    5)  แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 4122206 การจดัเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 
สรุปผล  
 1.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

 จากศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามอาจารย์และนักศกึษา จ านวน 80 คน  
แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่พัฒนาเป็นต้นแบบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และผ่านการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ดังแสดงในภาพประกอบ 2 

 



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  
 

2.  ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ ปรากฏดังนี้ 
 

ตาราง 1  การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ก่อนการทดลอง  
   ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N  S.D. df t Sig. 

กลุ่มทดลอง  42 17.62 4.813 
41 .651 

.519 
กลุ่มควบคุม  42 18.24 4.113  

 

**P>.05 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาท้ังกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.62 และ 18.24 ตามล าดับ และจากการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่ม

วิเคราะห์ปัญหา ปฐมนิเทศรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอน 

- ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน 
   การเรียนรูร้่วมกันออนไลน ์
- ทดสอบก่อนเรียน 
- บทเรียน เรียนรู้ร่วมกันออนไลน ์
    รูปแบบของบทเรียน 
      การมีปฏสิัมพันธ์ 

 แหล่งทรัพยากรเพิม่เตมิ 

- ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ระบบประเมินผล 
- บทบาทของผู้เรียน 
- บทบาทของผู้สอน 
 

1.วิเคราะหผ์ู้เรียน 
   - ความพร้อม 
   - ทักษะ 
   - ความต้องการ 
2.วิเคราะหเ์นื้อหา 
   - วัตถุประสงค์ 
   - กลยุทธ์การเรียนการสอน 
   - เนื้อหาการเรียนการสอน 
   - วิธีการประเมินผล 

 

การประเมินผล 

- ทดสอบหลังเรยีน 
- แจ้งผลการทดสอบ 
- ประเมินผู้สอน 
 

ขั้นตอนก่อนเรียน ขั้นตอนระหว่างเรียน ขั้นตอนการประเมินผล 
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าก่อนการทดลองนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ และกลุ่มที่เรียนในช้ันเรียนแบบปกติ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 2  การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
   ก่อนเรียน และหลังเรียน ของกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนออนไลน์  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N  S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 42 17.62 4.813 
41 -11.218 

.000 
หลังเรียน 42 28.64 3.621  

**P>.05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษา กลุ่มที่จัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.62 และ 28.64 ตามล าดับ และจากการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
พบว่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการจัดเก็บการการคน้คืนสารสนเทศ ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา  
กลุ่มที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 3  การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ก่อนเรยีน 
   และหลังเรียน ของกลุ่มทีเ่รียนในช้ันเรียนแบบปกต ิ
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N  S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 42 18.24 4.113 
41 -13.491 

.000 
หลังเรียน 

42 29.76 5.117 
 
 

**P>.05 
 จากตาราง 3 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษากลุ่มที่เรียน 
ในช้ันเรียนแบบปกติ มีคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 18.24 และ 29.76 ตามล าดับ และจากการทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ  
พบว่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการจัดเก็บการการคน้คืนสารสนเทศ ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา  
กลุ่มที่เรยีนในช้ันเรียนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05   
 
ตาราง 4  การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
   หลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N  S.D. df t Sig. 

กลุ่มทดลอง 42 28.64 3.621 
41 1.155 .255 

กลุ่มควบคุม 42 29.76 5.117 

**P>.05 
 



 จากตาราง 4 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง ของนักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.64 และ 29.76 ตามล าดับ และจากการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่ม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าหลังการทดลองนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และกลุ่มที่เรียนในช้ันเรยีนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในครั้งนี ้
มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี ้
  1.  รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน 
คือ  1)  ขั้นตอนก่อนเรียน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย  1.1)  การวิเคราะห์ผู้เรียน  1.2)  การวเิคราะห์เนื้อหา  2)  ขั้นตอนระหว่างเรยีน 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ  2.1)  ปฐมนิเทศรายวิชา  2.2)  จัดการเรียนการสอน และ 3) ขั้นตอนการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมัครสมร  ภักดีเทวา (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิ่ง 
ระดับบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิ่ง 
ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดอดุมการณ์ ได้แก่ ปรชัญา วิสัยทัศน์ ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหา 
และความต้องการในการเรียนการสอนอีเลริ์นนิ่ง ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผู้เรียน ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์เนื้อหาและประสบการณ์ ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้
แบบโครงงาน ขั้นตอนท่ี 7 พัฒนาชุดการเรยีนอีเลริ์นนิ่งและกิจกรรมสัมมนาปฏสิัมพันธ์บนเว็บ ขั้นตอนท่ี 8 ด าเนินการเรยีน
การสอนอีเลิร์นนิ่งและกิจกรรมสัมมนาปฏิสมัพันธ์บนเว็บ ขั้นตอนท่ี 9 ประเมินการเรยีนการสอนอีเลริน์นิ่ง และสอดคล้องกับ 
กวิตา  ปานล้ าเลิศ และณมน  จีรงัสุวรรณ (2556 : 744-752) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบรูปแบบการเรยีนการสอนผ่าน 
เอ็มเลริ์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันท่ีผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการเรยีนการสอน 
ผ่านเอ็มเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรูร้่วมกัน ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1)  การวิเคราะหป์ัญหาการเรียนการสอน   
2)  การเตรียมการเรียนการสอน  3)  การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  3.1)  การเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
3.2)  การเรียนในห้องเรียน  4)  การวัดและการประเมินผล และสอดคล้องกับ จิรภา  อรรถพร และประกอบ  กรณีกิจ (2014 : 
122-136) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนิสิตปริญญาบณัฑิต 
ที่พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้  1)  บทบาทผู้สอน  2)  บทบาทผู้สอน 3) ระบบการจัดการเรียนรู้   
4)  เนื้อหาของบทเรียน  5)  การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  6)  การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี 7)  กระบวนการส่งเสริม
การเรยีนรู้  8)  การสะท้อนการเรยีนรู้ของผู้เรยีน และ  9)  การวัดและการประเมินผล ซึ่งรูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มี  5 ขั้นตอน คือ  1)  ขั้นศึกษาค้นคว้า  2)  ขั้นเชื่อมโยงปัญหา  3)  ขั้นระดมสมอง 4)  ขั้นสังเกตการณ์ 
และ 5)  ขั้นสะท้อนจิต    
 2.  การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ จากผลการวิจยัพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ North Carolina State University (NCSU 1997) อ้างถึงใน ทัศนัย  กีรติทัศนะ 
(2554 : 1-6) ได้ศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อปี ค.ศ. 1997 โดยได้การวิเคราะห์
หลักสตูรจ านวน 29 วิชาที่สอนผ่านเว็บท้ังในระดับปรญิญาตรีและสงูกว่า โดยเปรยีบเทียบกับการสอนธรรมดาในห้องเรียน 
ด้วยอาจารย์คนเดยีวกัน จ านวนนักเรียนในการศึกษาครั้งนี้ม ี1,278 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ทั้งสองรูปแบบไม่มคีวามแตกต่าง ก่อนหน้าน้ีมีการศึกษาเกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ท่ี Cuyahoga Community 
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College เมือง Cleveland รัฐ Ohio และที ่New Jersey Institute of Technology รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งก็ได้ผลการศึกษาเช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าการเรียนการสอนออนไลน์สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เท่ากับการเรียนในช้ันเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในครั้งต่อไป 
ดังนี้   

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1  จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า นักศึกษาท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับนักศึกษาที่เรียน 

ในเรียนปกติมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 
 จากข้อค้นพบดังกล่าวเป็นเครื่องยนืยัน การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์กส็ามารถท าให้ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนไม่แตกต่างจากรูปแบบการเรยีนการสอนในช้ันเรียนปกติ ดังน้ันหากมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  
ได้มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารจัดการศึกษาแบบออนไลน์ก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 
ได้อีกทาง เพราะในปัจจบุันการเรยีนแบบออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาและคนวัยท างาน ที่มีข้อจ ากัด
ทางด้านเวลาและการเดินทางไปเรียนนอกสถานท่ี ดังนั้นหากมหาวทิยาลัยมหีลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
เพื่อตอบโจทย์ของคนกลุ่มนีไ้ดด้้วยการแก้ไขปญัหาการศึกษาด้วยระบบการเข้าถึงการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น และรวดเร็ว  
โดยที่ไม่ต้องเสยีเวลาเดินทางไปเรยีนที่มหาวิทยาลยั ซึ่งช่วยให้ผู้เรยีนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี   
การเรยีนแบบออนไลน์ มีโอกาสในการเรยีนจบที่เร็วกว่าการเรียนในห้องเรียน เพราะไมต่้องรอเวลาเรียนในคาบเรียนต่อไป 
ผู้เรยีนสามารถเรียนบทเรียนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนแบบออนไลนไ์ม่จ ากดัจ านวนผูเ้รียน แต่การเรยีนในห้องเรียน
จ ากัด การเรียนแบบออนไลน์ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าเอกสาร และการเรียนแบบออนไลน์ เรียนจากท่ีไหน เมื่อไรกไ็ด้  

 1.2  ในการน าระบบการเรียนการออนไลน์ของงานวิจัยนี้ไปใช้ จะตอ้งมีการปรับปรุงหรือประยุกต์รปูแบบ 
ของบทเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ต้องการยดึผู้เรียนเป็นส าคญั 
ขั้นตอนต่าง ๆ สามารถปรับเปลีย่นได้ให้มีความยืดหยุ่นกับเนื้อหาและระยะเวลา  

 1.3  ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และระบบบริหารจดัการการเรยีนการสอน (LMS) จะต้องมีความเรว็ท่ีเพียงพอ
ส าหรับเข้าถึงข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ ่การดาวน์โหลดข้อมลู และการโตต้อบท่ีทันต่อกิจกรรมต่าง ๆ รวมถงึการเข้าสืบค้นข้อมลู
เว็บไซต์และกิจกรรมท่ีต้องเชื่อมตอ่ หากขาดช่วงหรือเกิดข้อขัดข้องจะท าให้เกิดการใช้งานไม่ราบรื่นได้ ตรวจสอบระบบบริหาร
การจัดการเว็บไซต์ให้ดีมีความเสถียรในการใช้งานและมีการส ารองข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในข้อมูลต่าง ๆ   

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 จากผลการทดลองครั้งนี้ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน

ออนไลน ์กับกลุ่มที่เรียนในช้ันเรียนปกติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นหมายความว่า การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ก็สามารถก่อให้เกิดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนได้ เท่ากับการเรียนในช้ันเรียนปกติ ดังนั้นหากมีการพัฒนาบทเรียน
ที่จะน าใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่หลากหลายรูปแบบอาจจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น รูปแบบของบทเรียนออนไลน์ท่ีมีรปูแบบการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนที่หลากหลายขึ้น รูปแบบ
ของการให้ผลป้อนกลับต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การพัฒนารูปแบบบทเรียนที่มีใช้สื่อสังคมออนไลนม์าประยุกต์ใช้ เป็นต้น 
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