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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและ
พลังงานโดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model และ (2) ศึกษาความคิดเห็นด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการ
ออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสํารวจความต้องการจาก
คุณครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 1 ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 20 คน และ
กลุ่มตัวอย่างการทดสอบการใช้งานโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน
20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นต่อโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งกล่าวได้ว่าการพัฒนาโปรแกรม
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model ทําให้ได้โปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: โปรแกรมสอนฟิสิกส์, สื่อการเรียนการสอน, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

Abstract
This research aims (1) to develop physics e-learning course entitled "Work and Energy"
(2) to study the opinions of a physics teacher and 20 physics students of grade 12 in Bangkaeo
Prachasan School in terms of 4 aspects: the lesson content, a graphic design, a quality of the
lesson, and attitudes of teachers and students toward the lesson. This e-learning lesson is
created by using ADDIE model. Statistical tools used to analyze the collected data are
percentage, mean, and standard deviation. The results showed that attitudes towards this
e-learning in the 4 aspects were at high level. In other words, this e-learning course based on
ADDIE model demonstrates the effective electronic teaching material.
Keywords: Physics Teaching Programs, Instructional Media, E-learning
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1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จะพบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตทุก ๆ ด้านรวมถึงด้านการเรียนการสอนในปัจจุบัน การนําคอมพิวเตอร์มาใช้
เพื่อการศึกษาในลักษณะการนําเสนอการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ จัดเป็นการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบหนึ่งโดยจะมีการนําสื่อสําหรับการนําเสนอมาประกอบกัน ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ
กราฟ ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่วิดิทัศน์ เพื่อนําเสนอเนื้อหาบทเรียนหรือในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริง
ในห้องเรียนมากที่สุด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ดังกล่าวใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปณีย์ เสาหิน (2544)
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถนําไปประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ได้จากการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียสําหรับโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนผู้พิการทาง
สายตา โดย นนิดา สร้อยดอกสน (2553) ดังนั้น จึงพบการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบมาใช้ผสมผสานกับ
การสอนของอาจารย์ รวมถึงนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ การใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน
จากพันธะกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการออกไปสํารวจปัญหาของหน่วยงาน
และโรงเรียนต่าง ๆ หนึ่งในปัญหาที่พบ คือ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีสื่อ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงอยากได้สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อใช้
ประกอบกับการเรียนซึ่งจากเดิมที่มีแต่การเรียนการสอนเพียงในห้องเรียนอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงได้ทําสํารวจ
ความต้องการของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ พบว่า บทเรียนที่ต้องการนํามาจัดทําเป็นสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ คือ บทเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อให้ทางโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ใช้สําหรับประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยสื่อประสมในหลากหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยายในบทเรียน นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังบทเรียนทุกบทเรียน ซึ่งการพัฒนาสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยให้กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ รู้นึกสนุกสนานกับบทเรียนต่าง ๆ ทําให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้
แบบจําลองของ ADDIE Model
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน
และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
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3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ตามแบบจําลองของ ADDIE
Model อ้างถึงใน มนต์ชัย เทียนทอง (2548) โดยมีขอบเขตการดําเนินการ 2 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีขอบเขตการ
ดําเนินงาน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์
และนักเรียนเพื่อกําหนดรายละเอียดบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยบทเรียน 4 บทเรียน ดังนี้
บทเรียน เรื่อง งาน
บทเรียน เรื่อง กําลัง
บทเรียน เรื่อง พลังงาน ประกอบด้วย พลังงานศักย์และพลังงานจลน์
บทเรียน เรื่อง เครื่องกล
โดยแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบทเรียน ส่วนการพัฒนาจะใช้โปรแกรม
Macromedia Flash 8
ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ด้านต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามโดยใช้แบบประเมินซึ่งมีเกณฑ์ 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม (Index of Item-objective Congruency: IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน จากนั้นนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทําให้
ได้ข้อคําถามของแบบประเมิน จํานวน 15 ข้อ แล้วนําความคิดเห็นที่ได้ในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

4. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สําหรับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) คือ บทเรียนที่เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้นําเนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาเก็บบันทึกได้ โดยคอมพิวเตอร์สามารถนําบทเรียนที่เตรียม
ไว้มานําเสนอไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบสื่อผสมที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น
การเรียนโดยใช้บทเรียนช่วยสอนทําให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น คือ ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้น คือ การเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน
นําเสนอบทเรียน
ผู้เรียน/นักเรียน

ตอบสนอง
แจ้งผล

คอมพิวเตอร์
บทเรียน CAI

ภาพที่ 1: องค์ประกอบหลักของการเรียนด้วย CAI
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสนับสนุนการเรียนการสอนที่คํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student Center)
เป็นการเรียนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากและเร็วตามความสามารถของ
ผู้เรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มีลักษณะการเรียนรู้เป็นขั้นตอน คือ 1) การนําสู่บทเรียน เป็นการกล่าวนําเพื่อจูงใจ
ให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน 2) เสนอเนื้อหา การนําเสนอบทเรียนในรูปแบบสื่อผสม 3) คําถามและการตอบสนอง
วัดความรู้และความเข้าใจหลังบทเรียน 4) ประเมินผลการตอบสนอง ตรวจสอบคําตอบจากผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะ
ทราบผลทันที 5) ผลย้อนกลับและแก้ไข ผู้เรียนสามารถแก้ไขคําตอบได้และเข้าสู่บทเรียนต่อไป 6) จบบทเรียน
คอมพิวเตอร์จะประเมินผลผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบ
นําเข้าสู่บทเรียน

จบบทเรียน

เสนอเนื้อหา

ผลย้อนกลับและแก้ไข

คําถามและการตอบสนอง

ประเมินผลการตอบสนอง

ภาพที่ 2: แสดงลักษณะการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน (คัดลอกจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปณีย์ เสาหิน, 2544)
ADDIE Model คือ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลว่าสามารถ
นํามาพัฒนาบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการของ ADDIE Model ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในงานวิจัยทั้งในประเทศ (นนิดา สร้อยดอกสน, 2552) และต่างประเทศ (Habib Fardoun, 2009) โดยมี
กระบวนการทํางานทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์และทําความ
เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เรียน เนื้อหาบทเรียน รวมถึงการประเมินและการวัดผล 2) การออกแบบ (Design)
เป็นขั้นตอนการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าจอเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมภายในบทเรียน วิธีการนําเสนอ
บทเรียน และแบบทดสอบ 3) การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาบทเรียนตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วนําไปสู่การทดสอบบทเรียน 4) การนําไปใช้ (Implementation)
การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน
ในขั้นต้น จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนําไปใช้กับกลุม่ เป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
และนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสม 5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอน
การประเมินผลของบทเรียน เพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาบทเรียนที่ได้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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การวิเคราะห์ (Analysis)
การออกแบบ (Design)
การพัฒนา (Development)
การนําไปใช้ (Implementation)
การประเมินผล (Evaluation)
ภาพที่ 3: แสดงขั้นตอนการทํางานของ ADDIE Model
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุรา บุบผาชาติ และคณะ (2548) ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด เพื่อ
เสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนและผู้สอนและเป็นต้นแบบในการสร้างสื่อเสริม
การเรียนเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ําในประเทศไทยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกายภาพและชีวภาพพร้อมทั้งถ่ายภาพ
องค์ประกอบของระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดเป็นเวลา 16 เดือน ผลการรวบรวมข้อมูล นําเสนอและวิเคราะห์
ผลปรากฏว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจมีความสนใจเห็นคุณค่าและความงามของระบบนิเวศ
พื้นที่ชุ่มน้ําบึงบอระเพ็ดมากขึ้นและเกิดจิตสํานึกที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไป
ศศิวมล แสวงผล และคณะ (2545) ได้ศึกษาวิจัยโดยพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท
สําหรับการศึกษาพฤกษาศาสตร์ทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในบทที่ว่าด้วยประโยชน์ของพืชต่อ
มนุษย์ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิชาพฤกษาศาตร์ โดยนําเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนในวัยศึกษาคุ้นเคย ข้อมูลที่เสนอประกอบด้วยข้อมูลทางพฤกษาสาสตร์ของพืช 100 ชนิด
ซึ่งเป็นที่มาของผลิตผลและผลิตภัณฑ์กว่า 280 ชนิด ข้อมูลทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางโภชนาการ องค์ประกอบทาง
เคมี กรรมวิธีการแปรรูป เป็นต้น การนําเสนอใช้เทคโนโลยีสื่อผสมแบบไฮเปอร์เท็กซ์ที่ประกอบด้วยข้อมูล เสียง
ภาพนิ่ง วิดีทัศน์ และภาพเคลื่อนไหว มีการกระตุ้นความสนใจด้วยตัวอย่างคําถามที่น่าสนใจและผู้เรียนสามารถหา
คําตอบได้เอง จากการการศึกษาด้วยการประเมินโดยใช้แบบสอบถามพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อุดมศึกษาตอนต้นมีความสนใจที่จะใช้สื่อนี้ ทั้งเพื่อการค้นคว้าประกอบการเรียน และเพื่อประกอบเป็นนความรู้
ทั่วไป
ศศิธร บุญภาพ (2548) ได้พัฒนาบทเรียนเพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ สําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดสระแก้ว การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน
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ประกอบด้วย 1) การพัฒนาและการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญ 2) การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยการนําไปทดลองวิจัยกับนักเรียนจํานวน 3 คน 9 คน และ 15 คน ตามลําดับ และ
3) การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน
30 คน รูปแบบการทดลองที่ใช้ คือ แบบกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล
กรณีทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใช้สถิติ t-test dependent และกรณีการทดสอบหลังเรียนใช้สถิติ t-test one
group ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 71.81 / 73.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 70 / 70 ผลการศึกษาการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
นักเรียนพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 76.25 พบว่า อยู่ใน
ระดับดี ผลศึกษาการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 73.44 พบว่า อยู่ในระดับดี และ
การศึกษาเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์หลังเรียนได้
ค่าเฉลี่ย 4.15 พบว่า อยู่ในระดับดี
นนิดา สร้อยดอกสน (2553) ได้ศึกษาวิจัยโดยพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนผู้พิการ
ทางสายตา โดยการพัฒนาและออกแบบระบบการสอนใช้แบบจําลองของ ADDIE Model สําหรับเนื้อหาบทเรียน
ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 10 บทเรียน แต่ละบทเรียนจะมีรูปแบบการนําเสนอ 3 ส่วน คือ ส่วนของคําศัพท์ ส่วนของ
บทสนทนา และส่วนของแบบฝึกหัด และได้นําไปทดสอบกับกลุ่มเยาวชนผู้พิการทางสายตาในช่วงชั้นที่ 2
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) จํานวน 10 คน งานวิจัยนี้ศึกษาการตอบสนองความต้องการการใช้สื่อการเรียนการสอน
ของผู้พกิ ารทางสายตา และความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเยาวชนผู้พิการทางสายตามี
ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

5. วิธีการดําเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยเลือกโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในการเก็บข้อมูลและทดสอบระบบ ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจและวิเคราห์ความต้องการใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นสอบถามข้อมูลจากคุณครูประจําชั้นจํานวน 1 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อีกจํานวน 20 คน จากนั้นศึกษารูปแบบการสอนจากบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนเนื้อหาจากการสัมภาษณ์
คุณครูและนักเรียนเพื่อกําหนดเนื้อหาของบทเรียนและได้ศึกษาเอกสารตําราวิชาฟิสิกส์ต่าง ๆ เพื่อกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาในการนํามาสร้างเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยบทเรียนจํานวน 4 บทเรียน ได้แก่
 บทเรียน เรื่อง งาน
 บทเรียน เรื่อง กําลัง
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 บทเรียน เรื่อง พลังงาน ประกอบด้วย
- พลังงานศักย์
- พลังงานจลน์
 บทเรียน เรื่อง เครื่องกล
แต่ละบทเรียนจะมีส่วนของเนื้อหา ซึ่งจะประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ
ทั้งในส่วนของเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
2. การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์
จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อได้ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วผู้วิจัยได้นําเนื้อหาและจุดประสงค์
การเรียนรู้ มาสร้างเป็นเรื่องราวบทเรียน (Story Board) ซึ่งเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องนําเสนองานทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ลงบนแผ่นกระดาษเพื่อเป็นต้นแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ โดยประกอบด้วยเนื้อหา
การแบ่งพื้นที่หน้าจอของการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ
แต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดและแบทดสอบบทเรียนละ 10 ข้อโดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยมีแผนผัง
การนําเสนอ ดังนี้
หน้าหลักเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
บทเรียนวิชาฟิสิกส์

บทเรียน เรื่อง งาน

บทเรียน เรื่อง กําลัง

บทเรียน เรื่อง พลังงาน

บทเรียน เรื่อง เครื่องกล

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

บทเรียน เรื่อง พลังงานศักย์

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

บทเรียน เรื่อง พลังงานจลน์
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ

ภาพที่ 4: แสดงแผนผังการนําเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์เรื่องงานและพลังงาน
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3. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นขั้นตอนการนําผลจากขั้นตอนการออกแบบมาสู่การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Macromedia Flash 8 ในการพัฒนาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ โปรแกรม
Adobe Photoshop CS2 และโปรแกรม Adobe Illustrator CS2 สําหรับการวาดตัวละครและฉากประกอบ และ
โปรแกรม Sound Recorder สําหรับอัดเสียง เมื่อพัฒนาได้ทั้ง 4 บทเรียนแล้ว ก่อนการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้จริงจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบโดยเบื้องต้นผู้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ทดสอบโดยเริ่มทดสอบ
ตั้งแต่ส่วนของหน้าหลัก เมนูต่าง ๆ การเข้าถึงบทเรียนทั้ง 4 บทเรียน ความถูกต้องของตัวสะกด บทเรียน
บทสนทนา แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากผ่านการทดสอบเบื้องต้นก็จะเป็นการทดสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งจนได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้จริง
4. การนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ไปใช้
สําหรับขั้นตอนการนําบทเรียนไปทดลองใช้ผู้วิจัยได้นําโปรแกรมทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จริง โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 20 คน และผู้เชี่ยวชาญอีก 5 คน
เพื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ถึงการรับรู้เกี่ยวกับบทเรียน และเจตคติที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใด โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนย่อยดังนี้ คือ เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
โปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นแจ้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทดลองใช้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทดลองใช้ และสุดท้ายเป็นการประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จากผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนเกี่ยวกับด้านเนื้อหา
ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการใช้งานโปรแกรมด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมินซึ่งมีมาตรวัดประมาณค่า
5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถาม (Index of Item-objective Congruency: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน จากนั้นนําแบบสอบถาม
มาคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทําให้ได้ข้อคําถามของแบบประเมิน จํานวน 15 ข้อ
5. การประเมินผลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นําเอาผลจากการประเมินที่ได้รับจากกลุ่มนักเรียนที่ทดลองใช้โปรแกรมบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์แล้วมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยด้านต่าง ๆ จากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยรวมเพื่อประเมินเนื้อหา กราฟิกและ
การออกแบบ ประสิทธิภาพบทเรียน และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้สําหรับการประเมินผลมี
5 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยในระดับ ดีมาก
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5
เห็นด้วยในระดับ ดี
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4
เห็นด้วยในระดับ ปานกลาง
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3
เห็นด้วยในระดับ น้อย
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2
เห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด (ปรับปรุง)
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1

6. ผลการวิจยั
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียงบรรยายประกอบเนื้อหา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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โปรแกรม Macromedia Flash 8 ในการพัฒนาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ โปรแกรม Adobe
Photoshop CS2 และโปรแกรม Adobe Illustrator CS2 สําหรับการวาดตัวละครและฉากประกอบ และโปรแกรม
Sound Recorder สําหรับอัดเสียง ภายในบทเรียนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่องบทเรียน วัตถุประสงค์
ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ การโต้ตอบระหว่างเรียน แบบทดสอบและสรุปผลแบบทดสอบในแต่ละ
บทเรียน ซึ่งตัวอย่างของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 5: หน้าแรกของการนําสู่บทเรียน
หน้าแรกของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน เพื่อนําเข้าสู่บทเรียนโดยจะมี
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายประกอบ

ภาพที่ 6: การเลือกบทเรียน
หน้าแสดงเมนูการเลือกบทเรียนซึ่งเนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย 4 บทเรียน ได้แก่ งาน กําลัง พลังงาน
และเครื่องกล โดยหน้านี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงเมนูบทเรียนและมีเสียงบรรยายประกอบเพื่อให้ผู้เรียนโต้ตอบ
โดยการเลือกเข้าสู่บทเรียน
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ภาพที่ 7: แสดงบทเรียนเรื่องงาน
หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียนซึ่งเนื้อหาโดยหน้านี้จะเป็นเสียงบรรยายเนื้อหา พร้อมภาพเคลื่อนไหวของ
บทเรียนโดยในแต่ละบทเรียนสามารถไปสู่หน้าถัดไปหรือย้อนกลับไปก่อนหน้าได้

ภาพที่ 8: แสดงสูตรภายในบทเรียนเรื่องงาน
สําหรับแต่ละเนื้อหาบทเรียนจะประกอบด้วยเนื้อหา และสูตรการคํานวณต่าง ๆ โดยสูตรการคํานวณจะ
แสดงภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ดูน่าสนใจ และมีเสียงบรรยายประกอบในแต่ละสูตร
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ภาพที่ 9: แสดงตัวโจทย์แบบฝึกหัดและวิธีทํา
สําหรับหน้าแสดงโจทย์แบบฝึกหัดจะมีเสียงบรรยายโจทย์พร้อมภาพเคลื่อนไหวประกอบ พร้อมแสดงวิธีทํา
เป็นลําดับขั้นตอน รวมถึงการแทนค่าในสูตรการคํานวณ

ภาพที่ 10: แสดงโจทย์แบบฝึกหัดและการโต้ตอบ
เมื่อจบตัวอย่างผู้เรียนสามารถกําหนดตัวเลขของค่าตัวแปรต่าง ๆ ลงไปได้เองในลักษณะการโต้ตอบกับ
บทเรียน จากนั้นโปรแกรมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวประกอบวิธีทําประกอบความเข้าใจ
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ภาพที่ 11: แสดงแบบทดสอบของบทเรียน
ภายหลังบทเรียนแต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ เมื่อผู้เรียน
ตอบคําตอบหรือผิดจะมีภาพเคลื่อนไหวรายงานผลในทุก ๆ ข้อคําถาม

ภาพที่ 12: หน้าสรุปการทแบบทดสอบและการประเมิน
เมื่อผู้เรียนทําแบบทดสอบเสร็จสิ้นจะมีการสรุปคะแนนและประเมินระดับการทําแบบทดสอบว่า ผู้เรียนอยู่
ในระดับใด โดยมีระดับ คือ ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง
ส่วนผลการทดลองใช้โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยนักเรียน
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 20 คน และผู้เชี่ยวชาญอีก 10 คน ทดลองและประเมินผลการใช้งานด้วย
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของ
บทเรียน และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นนํามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน เมื่อได้ค่าเฉลี่ย
แล้วจึงนํามาหาค่าเฉลี่ยรวมเพื่อสรุปผล จากตารางที่ 1 ผลการประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมด้าน
เนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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พบว่า ด้านเนื้อหาพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557 ด้าน
กราฟิกและการออกแบบพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.690 ด้านประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.759 และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678
ตารางที่ 1: ผลการประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ
ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ข้อหัวการประเมิน
ด้านเนื้อหาบทเรียน
ด้านกราฟิกและการออกแบบ
ด้านประสิทธิภาพโดยรวม
เจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเฉลี่ย
3.68
4.32
4.08
3.96

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.557
0.690
0.759
0.678

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

7. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานตามแบบจําลอง
ของ ADDIE Model พบว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อโปรแกรมในด้านเนื้อหา กราฟิกและการออกแบบ และ
ประสิทธิภาพโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นนิดา สร้อยดอกสน (2553)
ทั้งนี้บทเรียนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการนําเสนอในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้ประกอบด้วยภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบคําบรรยาย และแบบฝึกหัด ที่สามารถย้อนกลับได้ ทําให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน อีกทั้ง
ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่ว่าการสอนนั้นไม่สามารถปั้นผู้เรียนให้เป็นแม่พิมพ์เดียวกันได้
ในช่วงเวลาที่เท่ากัน เพราะผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ถามวิถีของตนและใช้เวลาเรียนในเรื่องหนึ่ง ๆ ที่แตกต่างกันไป
อ้างถึงใน ศศิธร บุญภาพ (2548) ส่วนเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อประสม (Multimedia) ทําให้ผู้เรียนรู้สึกชอบและพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศิธร บุญภาพ (2548) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ คะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกว่า
ระดับดี
จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานตามกระบวนการพัฒนา
ของแบบจําลอง ADDIE Model และจากผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นนี้ได้รับความพึงพอใจ
จากนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์อยู่ในระดับมาก เหมาะสําหรับเป็นสื่อประกอบการสอนให้กับนักเรียนเพื่อ
ใช้เรียนหรือทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากเวลาเรียนในห้องเรียน
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8. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องงานและพลังงาน
โดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model จึงไม่มีการหาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ดังนั้น งานวิจัยครั้งต่อไปควรหา
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคุณภาพของบทเรียน รวมถึงพัฒนาบทเรียนโดยใช้แบบจําลองอื่น ๆ อย่างเช่น Dick and
Carey Model เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบว่าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้แบบจําลองใดที่จะทําให้ได้บทเรียน
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

9. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุทธิอุดม อดีตหัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คําปรึกษา นางสาววรัญญา ตฤนานนท์ และ
นายเสริมพล ทองบัวงาม ที่ได้ช่วยพัฒนาระบบร่วมกับผู้วิจัย ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช่วย
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเสนอแนะและอํานวย
ความสะดวกตลอดการวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรุณาตอบ
แบบสอบถาม
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