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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมใน 
รายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
The Development Online Learning of Participatory Learning in Pre-
Production Planning subject to develop System Thinking skills for 

Undergraduate Students 
 

เกรียงไกร พละสนธิ1  และนรีรัตน์  สร้อยศรี 2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการ

ผลิต เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ข้อ (1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ข้อ (2) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียน และหลังเรียน (T-Test) ของผู้ใช้บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการ
เตรียมการก่อนการผลิตฯ ข้อ (3) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จาก
ผลงานที่มอบหมาย และข้อ (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์แบบการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตฯ  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 36 คน ได้จากการสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตฯ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เมื่อประเมินผลการ
เรียนรู้โดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test 
dependent พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลจากการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากผลงานที่มอบหมาย พบว่า นักศึกษาร้อยละ 
90  สามารถปฏิบัติและส่งงานในส่วนของกิจกรรมของแต่ละบทเรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นักศึกษามีความ

พึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบน าตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.49, S.D= 0.06) และประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.70, S.D= 0.36) 
 
1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
2ผูช้่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, การเรียนรู้อย่างมสี่วนร่วม, การเตรียมการก่อนการผลติ, กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 
1. บทน า 

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นวิธีการเรียนที่ใช้
กันมานาน ในแต่ละสถานที่ ครูแต่ละคน ก็จะมีเทคนิคการ
สอนที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิด
ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบบรรยาย อภิปราย
โต้ตอบ สาธิต ทดลอง หรือเทคนิควิธีการอื่นๆ การเรียนการ
สอนในห้องเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมากนับเป็นเรื่องยากที่จะ
ให้ ผู้ เ รี ย นทุ กคนส ามา รถ เ รี ย น รู้ ไ ด้ เ ท่ า ทั นกั น   ซึ่ ง
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนนั้นมีความส าคัญอย่างที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยต้อง
ค านึ งถึ งความแตกต่ า งระหว่ า งบุ คคล” (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 12-13)  

บทเรียนออนไลน์ถือได้ว่าเป็นสื่อเสริมที่จะใช้เป็นตัวช่วย
ในการเรียนการสอนได้เหมาะกับสภาพการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยไม่ต้องรอเรียนพร้อมกับเพื่อนในห้องเรียน ที่ส าคัญผู้เรียน
สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีครู สามารถอ่านนทบทวน
บทเรียนได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลดปัญหา
การเรียนการสอนได้ ซึ่งปัญหาในห้องเรียนที่พบกันบ่อยๆก็
คือผู้เรียนท่ีมีพื้นฐาน ความรู้ไม่เท่ากัน มีความสามารถในการ
เข้าใจบทเรียนหรือเนื้อหาที่เรียนได้ไม่พร้อมกัน ผู้เรียนที่มี
ความรู้และความสามารถมากกว่าจะมีพัฒนาการและ
ศักยภาพดีกว่า แต่ก็ต้องรอเพื่อนๆ ที่ยังเรียนไม่เข้าใจก็จะท า
ให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจเรียน   ดังนั้นบทเรียน
ออนไลน์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความสามารถในการเรียนรู้ที่
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี   

หลักการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม มีพัฒนาการจากมาการนัก
ปรัชญาการศึกษา Deweyian ได้เริ่มใช้หลักวิธีการเรียนรู้ที่

เกิดจากการกระท า (learning by doing) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สามารถดึงความศักยภาพ
ของผู้เรียนออกมาในรูปของการเรียนรู้ ที่เรียกว่า active 
learning ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหามาก
ขึ้น และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544 
: 8 - 21) 

การวางแผนและการเตรียมการก่อนการผลิต เป็น
ขั้นตอนแรกของการผลิตงานทุกประเภท และมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ต่อความส าเร็จของงานนั้น ๆ ด้วย บางครั้งการ
เตรียมการก่อนการผลิตที่เตรียมการอย่างดี ยังช่วยให้การ 
น าเสนองาน เพื่อให้ได้งบประมาณ หรือเงินทุน จ านวนมาก
ขึ้นด้วย ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้รวมเอา ขั้นการวางแผนไว้ในตัวไว้
ด้วย ยิ่งทวีความส าคัญ มากขึ้น สามารถช่วยให้ท างานได้
รวดเร็วข้ึน และใช้งบประมาณที่น้อยลง (นรีรัตน์,2554) 

การคิดอย่างมีระบบ System Thinking หมายถึง วิธีการ
คิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล ท าให้ผลของการคิด หรือผลของ
การแก้ปัญหาที่ได้นั้นมีความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว 
วิธีการคิดอย่างมีระบบ จะเป็นหนทางไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ถ้าองค์กรหรือ
สถานศึกษานั้น ๆ น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ ยึดหลัก
ให้ผู้เรียนตระหนักในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ และผู้สอน
ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ ของผู้ เ รียน ให้ผู้ เ รี ยนมี
ประสิทธิภาพและสามารแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและมีแบบ
แผนตามขั้นตอน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนนั้นมีความส าคัญอย่างที่สุด 
และด้วยคุณประโยชน์ของบทเรียนออนไลน์ที่จะใช้เป็นตัว
ช่วยในการเรียนการสอนได้เหมาะกับสภาพการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาที่ว่านักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญา
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ตรี สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงขาด
หลักการคิดที่เป็นระบบและแบบแผนในการวางแผนและการ
เตรียมการก่อนการผลิต ที่ถือเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญส าหรับงาน
โทรทัศน์มากที่สุด จากปัญหาดังกล่าวการเรียนในวิชานี้จึง
ต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิด Active Learning ซึ่งใช้หลักการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม และยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมในการเรียนการสอน โดยออกแบบระบบการเรียน
การสอนเป็นแบบบทเรียนออนไลน์โดยเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมี

ส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

2.2 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียน (T-Test) 
ของผู้ใช้บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมใน
รายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต 

2.3 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) จากผลงานท่ีมอบหมาย 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชา
การเตรียมการก่อนการผลิต 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเตรียมการ
ก่อนการผลิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 35 
คน จากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน และหลังเรียน (T-Test) ของผูใ้ช้บทเรียนออนไลน์
แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อน
การผลิตฯ  ผลการ เรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง  (Authentic 
Assessment) จากผลงานที่มอบหมาย และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตฯ 
 

4. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
4.1 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์แบบ

การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการ

ผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหา

เป็นส่วนๆ ประกอบด้วย 4 บทเรียน คือ (1) การวางแผน

และเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production Planning) 

(2) บทภาพยนตร์และโทรทัศน์ (Screenplay) (3) การจัดหา

สถานที่ถ่ายท า (Location) และ (4) การคัดเลือกนักแสดง 

(Casting) 
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าบทเรียนออนไลน์ วิชาการเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production Planning) 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการเรียนรู้ วิชาการเตรียมการก่อนการผลิต  
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ภาพที่ 3 แสดงจ านวนของนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต 
 

4.2 บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมใน
รายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จัดท าขึ้นด้วยโปรแกรม ระบบการจัดการเรียนรู้ 
Moodle cloud ผ่านเว็บ e-Learning โดยบทเรียนออนไลน์
นี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระบบการจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร เพื่ อการศึ กษา  คณะครุศาสตร์ อุ ตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี
การศึกษาท่ี 2/2558 

4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียน 
(T-Test) จากบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาเตรียมการ

ก่อนการผลิตแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ และเป็น
แบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาเตรียมการก่อนการผลิตแบบ
ปรนัย จ านวน 20 ข้อ 

4.4 กิจกรรมและภาระงานในแต่ละบทเรียน โดยแบ่งเป็น 
Assignment ประจ าบท ได้แก่ Assignment 1 หัวข้อ Pre-
Production, Assignment 2 หัวข้อ Pad Thai, 
Assignment 3 หัวข้อ Location, และ Assignment 4 
หัวข้อ ปฏิบัติการตามหาแฟนฉัน ซึ่งภาระงานที่มอบหมาย
เหล่ านี้ จะถู กประ เมินผลการ เรี ยนรู้ ต ามสภาพจริ ง 
(Authentic Assessment)  

4.5 แบบประเมินบทเรียนออนไลน์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
โดยใช้รูปแบบการประเมินจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผู้สอนรายวิชา
การเตรีมการก่อนการผลิต และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
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ประกอบด้วยการประเมิน 5 ส่วนหลักคือ (1) วัตถุประสงค์ 
(2) เนื้อหา (3) การโต้ตอบบทเรียน (4) การออกแบบหน้าจอ 
และ (5) การออกแบบการเรียนการสอน 

4.5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
ส าหรับนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมินจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ใช้บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมี
ส่ วนร่ วม ในรายวิ ช าการ เตรี ยมการก่ อนการผลิ ต ฯ 
ประกอบด้วยการประเมิน 5 ส่วนหลักคือ (1) วัตถุประสงค์ 
(2) เนื้อหา (3) การโต้ตอบบทเรียน (4) การออกแบบหน้าจอ 
และ (5) การออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งแบบประเมินเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยให้เกณฑ์ระดับ 5 คะแนน คือ 
 ค่าน้ าหนัก ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
 5   มากที่สุด 
 4   มาก 
 3   ปานกลาง 
 2   น้อย 
 1  น้อยที่สุด 
 มีก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน
เฉลี่ยค่าความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประเมิน 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ 
   คะแนนเฉลีย่    ระดับความคิดเหน็/ความพึงพอใจ 
 4.50-5.00   มากที่สุด 
 3.50-4.49   มาก 
 2.50-3.49  ปานกลาง 
 1.50-2.49   น้อย 
 1.00-1.49   น้อยที่สุด 
 

5. ขั้นตอนการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 3 

ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
5.1 ขั้นตอนเตรียมการ 

1) เข้าอบรมรบแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับบทเรียน
ออนไลน์ ให้ทราบถึงรายละเอียด  ขั้นตอนการเรียนรู้ 
องค์ประกอบต่างๆของแต่ละบทเรียน รวมไปถึงกิจกรรมและ
ภาระงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ในบทเรียน ที่สาขา

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2) วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชาเตรียมการก่อนการผลติแบบปรนยั  
จ านวน 20 ข้อ 

5.2 ขั้นด าเนินการ  
1) นักศึกษาเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ในการเรียนรู้

ในแต่ละบทเรียน และปฏิบัติงานในส่วนของ Assignment 
ประจ าบทเรียน โดยมีตัวอย่างผลงานของนักศึกษารุ่นพี่เป็น
แนวทางและสร้างความคิดที่แตกต่าง 

2) วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตแบบ 
ปรนัย จ านวน 20 ข้อ 

3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมฯ จ านวน 25 ข้อ 
 5.3 ขั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบแบบ t-test 
dependent ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) จากผลงานท่ีมอบหมาย 
 

6. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่
เรียนวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนออนไลน์แบบการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต 
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คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D.  t-test   Sig.   

ก่อนเรียน 20   10.64    3.45   
13.61   0.00   

หลังเรียน 20   18.00  2.39  
**p< .01   

 
จากตารางที่ 1 พบว่า  นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียน

ออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( ̅=18.00) สูง

กว่าก่อนเรียน ( ̅ =10.64) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 

ตอนที ่2  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความ
พึงพอใจ บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมใน
รายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต 

ความพึงพอใจ  ̅ S.D. แปลผล 
1.วัตถุประสงค ์ 4.54 0.59 มากที่สุด 
2. เนื้อหา 4.53 0.57 มากที่สุด 

3. การโต้ตอบบทเรียน 4.48 0.66 มาก 
4. การออกแบบหน้าจอ 4.47 0.66 มาก 

5. การออกแบบการเรยีนการสอน 4.46 0.77 มาก 
รวม 4.49 0.06 มาก 

 
จากตารางที่  2 พบว่า  บทเรียนออนไลน์บทเรียน

ออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการ
เตรียมการก่อนการผลิตฯ จากความพึงพอใจของผู้เรียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมมีคุณภาพอยู่ ในระดับมาก โดยมี
คุณภาพในด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านโต้ตอบ
บทเรียน และในด้านการออกแบบการเรียนการสอน  

ตอนที3่ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความ
พึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต 

ความพึงพอใจ  ̅ S.D. แปลผล 

1.วัตถุประสงค ์ 5 0 มากที่สุด 
2. เนื้อหา 4.83 0.19 มากที่สุด 
3. การโต้ตอบบทเรียน 4.75 0.17 มากที่สุด 
4. การออกแบบหน้าจอ 4.73 0.37 มากที่สุด 

5. การออกแบบการเรยีนการสอน 4.40 0.44 มาก 
รวม 4.70 0.36 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบว่า  บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตฯ จาก
ความพึงพอใจของผู้เ ช่ียวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คุณภาพอยู่ ในระดับมากที่ สุด  โดยมีคุณภาพในด้ าน
วัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านโต้ตอบบทเรียน การออกแบบ
หน้าจอและในด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก  

 
 

ตอนที ่4 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  (Authentic 

Assessment) จากผลงานท่ีมอบหมายพบว่า นักศึกษาที่เข้า
ใช้บทเรียนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการ
ก่อนการผลิตฯ ร้อยละ 90 มีความเข้าใจในบทเรียน สามารถ
สร้างองก์ความรู้และความเข้าใจประมวลความคิดและ
สะท้อนออกมาเป็นช้ินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบัติและท ากิจกรรมที่ก าหนดและมอบหมายไว้ในแต่ละ
บทเรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงจ านวนของนักศึกษาท่ีส่งงานท่ีมอบหมายในแตล่ะบทเรียนในรายวิชาการเตรียมการกอ่นการผลติ  

(Pre-Production Planning) 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี ้
ผลจากการพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบการเรียนรูอ้ย่างมี

ส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สามารถเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน โดยมี
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ว่าด้วย“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนนั้นมีความส าคัญอย่างที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาไปตามธรรมชาตแิละเต็ม
ตามศักยภาพโดยต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
ซึ่งผลของการวิจัยพบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย

ผู้เรียนเกิด active learning มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหามาก
ขึ้น และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับหลักแนวคิดของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสามารถตอบสนองต่อ
บทเรียนโดยการสร้างผลงานต่างๆโดยใช้บทเรียนเป็นสื่อ
เสริมในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบแบบแผนเพื่อ
การประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาการเตรียมการก่อน
การผลิตแบบในห้องเรียนได้เป็นอย่างมาก 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 การใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อประยุกต์กับรายวิชาที่
เน้นการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ควรออกแบบการเรียนการสอน
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ให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่สร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอด
ความคิดโดยการผสานรวมบทเรียนออนไลน์และกิจกรรมให้
ไปด้วยกันได้ 
 8.2 การวางแผนและเตรียมการก่อนการผลิต ถือเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคัญและละเอียดอ่อนมาก ควรออกแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ให้มีความละเอียดและถูกต้องตาม
หลักการ  
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