
การปร ะ ชุ ม วิ ช าก ารมหา วิทย า ลัยกรุ ง เ ทพ    
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE 3

การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
วิชาฟสิิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้แบบจําลองของ Addie Model 
Satisfaction Learning by Using Multimedia Computer on Physics in Work 
and Power Subject by Using Addie Model 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและ
พลังงานโดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model และ (2) ศึกษาความคิดเห็นด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการ
ออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสํารวจความต้องการจาก 
คุณครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 1 ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 20 คน และ
กลุ่มตัวอย่างการทดสอบการใช้งานโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 
20 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
ความคิดเห็นต่อโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้ท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาโปรแกรม
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model ทําให้ได้โปรแกรมส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
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.  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จะพบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ 
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตทุก ๆ ด้านรวมถึงด้านการเรียนการสอนในปัจจุบัน การนําคอมพิวเตอร์มาใช้
เพ่ือการศึกษาในลักษณะการนําเสนอการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ จัดเป็นการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบหนึ่งโดยจะมีการนําสื่อสําหรับการนําเสนอมาประกอบกัน ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ 
กราฟ ภาพเคล่ือนไหว หรือแม้แต่วิดิทัศน์ เพ่ือนําเสนอเนื้อหาบทเรียนหรือในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอนจริง 
ในห้องเรียนมากท่ีสุด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ดังกล่าวใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปณีย์ เสาหิน (2544) 
จากการศึกษาวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถนําไปประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีได้จากการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียสําหรับโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนผู้พิการทาง
สายตา โดย นนิดา สร้อยดอกสน (2553) ดังนั้น จึงพบการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบมาใช้ผสมผสานกับ
การสอนของอาจารย์ รวมถึงนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ได้ทุกเม่ือท่ีต้องการ การใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
 จากพันธะกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการออกไปสํารวจปัญหาของหน่วยงาน
และโรงเรียนต่าง ๆ หนึ่งในปัญหาท่ีพบ คือ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีสื่อ 
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงอยากได้สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพ่ือใช้
ประกอบกับการเรียนซ่ึงจากเดิมท่ีมีแต่การเรียนการสอนเพียงในห้องเรียนอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงได้ทําสํารวจ 
ความต้องการของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ พบว่า บทเรียนท่ีต้องการนํามาจัดทําเป็นสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ คือ บทเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ข้ึนมาเพ่ือให้ทางโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ใช้สําหรับประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยสื่อประสมในหลากหลายรูปแบบท้ังตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยายในบทเรียน นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจหลังบทเรียนทุกบทเรียน ซ่ึงการพัฒนาสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยให้กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ รู้นึกสนุกสนานกับบทเรียนต่าง ๆ ทําให้นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนได้อีกด้วย 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้
แบบจําลองของ ADDIE Model 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ด้านเน้ือหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน 
และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
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3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ตามแบบจําลองของ ADDIE 
Model อ้างถึงใน มนต์ชัย เทียนทอง (2548) โดยมีขอบเขตการดําเนินการ 2 ข้ันตอน แต่ละข้ันตอนมีขอบเขตการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์
และนักเรียนเพ่ือกําหนดรายละเอียดบทเรียน ซ่ึงประกอบด้วยบทเรียน 4 บทเรียน ดังนี้ 
  บทเรียน เรื่อง งาน 
  บทเรียน เรื่อง กําลัง 
  บทเรียน เรื่อง พลังงาน ประกอบด้วย พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 
  บทเรียน เรื่อง เคร่ืองกล 
  โดยแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบทเรียน ส่วนการพัฒนาจะใช้โปรแกรม 
Macromedia Flash 8 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ด้านต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามโดยใช้แบบประเมินซ่ึงมีเกณฑ์ 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม (Index of Item-objective Congruency: IOC) 
จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน จากนั้นนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทําให้
ได้ข้อคําถามของแบบประเมิน จํานวน 15 ข้อ แล้วนําความคิดเห็นท่ีได้ในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.  ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 สําหรับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) คือ บทเรียนท่ีเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้นําเนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาเก็บบันทึกได้ โดยคอมพิวเตอร์สามารถนําบทเรียนท่ีเตรียม
ไว้มานําเสนอไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบสื่อผสมท่ีประกอบไปด้วยข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง เป็นต้น 
การเรียนโดยใช้บทเรียนช่วยสอนทําให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เกิดข้ึน คือ ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ปฏิสัมพันธ์ท่ี
เกิดข้ึน คือ การเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1: องค์ประกอบหลักของการเรียนด้วย CAI 

 
ผู้เรียน/นักเรียน 

 

คอมพิวเตอร์ 

 

บทเรียน CAI 

นําเสนอบทเรียน 

ตอบสนอง 

แจ้งผล 
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 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student Center) 
เป็นการเรียนท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากและเร็วตามความสามารถของ
ผู้เรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มีลักษณะการเรียนรู้เป็นข้ันตอน คือ 1) การนําสู่บทเรียน เป็นการกล่าวนําเพ่ือจูงใจ 
ให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน 2) เสนอเน้ือหา การนําเสนอบทเรียนในรูปแบบสื่อผสม 3) คําถามและการตอบสนอง  
วัดความรู้และความเข้าใจหลังบทเรียน 4) ประเมินผลการตอบสนอง ตรวจสอบคําตอบจากผู้เรียนซ่ึงผู้เรียนจะ 
ทราบผลทันที 5) ผลย้อนกลับและแก้ไข ผู้เรียนสามารถแก้ไขคําตอบได้และเข้าสู่บทเรียนต่อไป 6) จบบทเรียน 
คอมพิวเตอร์จะประเมินผลผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: แสดงลักษณะการเรียนรู้ท้ัง 6 ข้ันตอน (คัดลอกจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปณีย์ เสาหิน, 2544) 
 

ADDIE Model คือ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่เป็นท่ียอมรับระดับสากลว่าสามารถ
นํามาพัฒนาบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการของ ADDIE Model ถูกนํามาใช้กันอย่างแพรห่ลาย 
ในงานวิจัยท้ังในประเทศ (นนิดา สร้อยดอกสน, 2552) และต่างประเทศ (Habib Fardoun, 2009) โดยมี
กระบวนการทํางานท้ังหมด 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์และทําความ
เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน เนื้อหาบทเรียน รวมถึงการประเมินและการวัดผล 2) การออกแบบ (Design) 
เป็นข้ันตอนการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าจอเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมภายในบทเรียน วิธีการนําเสนอ
บทเรียน และแบบทดสอบ 3) การพฒันา (Development) เป็นการพัฒนาบทเรียนตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วนําไปสู่การทดสอบบทเรียน 4) การนําไปใช ้(Implementation) 
การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน 
ในข้ันต้น จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะนําไปใช้กับกลุม่เป้าหมายจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
และนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสม 5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นข้ันตอน
การประเมินผลของบทเรียน เพ่ือนําผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงในขั้นตอนนี้สามารถย้อนกลับไปยังข้ันตอนท่ีผ่านมา
เพ่ือพัฒนาบทเรียนท่ีได้ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

นําเข้าสู่บทเรียน เสนอเนื้อหา คําถามและการตอบสนอง 

ประเมินผลการตอบสนอง ผลย้อนกลับและแก้ไข จบบทเรียน 



การปร ะ ชุ ม วิ ช าก ารมหา วิทย า ลัยกรุ ง เ ทพ    
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3: แสดงข้ันตอนการทํางานของ ADDIE Model 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อุรา บุบผาชาติ และคณะ (2548) ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด เพ่ือ
เสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนและผู้สอนและเป็นต้นแบบในการสร้างสื่อเสริม
การเรียนเกี่ยวกับพ้ืนท่ีชุ่มน้ําในประเทศไทยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกายภาพและชีวภาพพร้อมท้ังถ่ายภาพ
องค์ประกอบของระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดเป็นเวลา 16 เดือน ผลการรวบรวมข้อมูล นําเสนอและวิเคราะห์ 
ผลปรากฏว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจมีความสนใจเห็นคุณค่าและความงามของระบบนิเวศ
พ้ืนท่ีชุ่มน้ําบึงบอระเพ็ดมากข้ึนและเกิดจิตสํานึกท่ีจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้ย่ังยืนต่อไป  
 ศศิวมล  แสวงผล และคณะ (2545) ได้ศึกษาวิจัยโดยพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท 
สําหรับการศึกษาพฤกษาศาสตร์ท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในบทท่ีว่าด้วยประโยชน์ของพืชต่อ
มนุษย์ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิชาพฤกษาศาตร์ โดยนําเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเยาวชนในวัยศึกษาคุ้นเคย ข้อมูลท่ีเสนอประกอบด้วยข้อมูลทางพฤกษาสาสตร์ของพืช 100 ชนิด  
ซ่ึงเป็นท่ีมาของผลิตผลและผลิตภัณฑ์กว่า 280 ชนิด ข้อมูลทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางโภชนาการ องคป์ระกอบทาง
เคมี กรรมวิธีการแปรรูป เป็นต้น การนําเสนอใช้เทคโนโลยีสื่อผสมแบบไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีประกอบด้วยข้อมูล เสียง 
ภาพนิ่ง วิดีทัศน์ และภาพเคลื่อนไหว มีการกระตุ้นความสนใจด้วยตัวอย่างคําถามท่ีน่าสนใจและผู้เรียนสามารถหา
คําตอบได้เอง จากการการศึกษาด้วยการประเมินโดยใช้แบบสอบถามพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อุดมศึกษาตอนต้นมีความสนใจท่ีจะใช้สื่อนี้ ท้ังเพ่ือการค้นคว้าประกอบการเรียน และเพ่ือประกอบเป็นนความรู้
ท่ัวไป 
 ศศิธร  บุญภาพ (2548) ได้พัฒนาบทเรียนเพ่ือศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส ์สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 จังหวัดสระแก้ว การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน

การวิเคราะห์ (Analysis) 

การออกแบบ (Design) 

การนําไปใช้ (Implementation) 

การพัฒนา (Development) 

การประเมินผล (Evaluation) 
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ประกอบด้วย 1) การพัฒนาและการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญ 2) การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยการนําไปทดลองวิจัยกับนักเรียนจํานวน 3 คน 9 คน และ 15 คน ตามลําดับ และ  
3) การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 
30 คน รูปแบบการทดลองท่ีใช้ คือ แบบกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล 
กรณีทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใช้สถิติ t-test dependent และกรณีการทดสอบหลังเรียนใช้สถิติ t-test one 
group ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ ท่ีพัฒนาข้ึน 
มีประสิทธิภาพ 71.81 / 73.00 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 70 / 70 ผลการศึกษาการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
นักเรียนพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 76.25 พบว่า อยู่ใน
ระดับดี ผลศึกษาการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 73.44 พบว่า อยู่ในระดับดี และ
การศึกษาเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์หลังเรียนได้
ค่าเฉลี่ย 4.15 พบว่า อยู่ในระดับดี 
 นนดิา  สร้อยดอกสน (2553) ได้ศึกษาวิจัยโดยพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนผู้พิการ
ทางสายตา โดยการพัฒนาและออกแบบระบบการสอนใช้แบบจําลองของ ADDIE Model สําหรับเนื้อหาบทเรียน
ภาษาอังกฤษมีท้ังหมด 10 บทเรียน แต่ละบทเรียนจะมีรูปแบบการนําเสนอ 3 ส่วน คือ ส่วนของคําศัพท์ ส่วนของ
บทสนทนา และส่วนของแบบฝึกหัด และได้นําไปทดสอบกับกลุ่มเยาวชนผู้พิการทางสายตาในช่วงชั้นท่ี 2  
(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) จํานวน 10 คน งานวิจัยนี้ศึกษาการตอบสนองความต้องการการใช้สื่อการเรียนการสอน
ของผู้พิการทางสายตา และความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมซ่ึงผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเยาวชนผู้พิการทางสายตามี
ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
 

5.  วิธีการดําเนินวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  
 ข้ันตอนนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยเลือกโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในการเก็บข้อมูลและทดสอบระบบ ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจและวิเคราห์ความต้องการใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นสอบถามข้อมูลจากคุณครูประจําชั้นจํานวน 1 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
อีกจํานวน 20 คน จากนั้นศึกษารูปแบบการสอนจากบทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนเนื้อหาจากการสัมภาษณ์
คุณครูและนักเรียนเพื่อกําหนดเน้ือหาของบทเรียนและได้ศึกษาเอกสารตําราวิชาฟิสิกส์ต่าง ๆ เพ่ือกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาในการนํามาสร้างเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ซ่ึง
ประกอบด้วยบทเรียนจํานวน 4 บทเรียน ได้แก่ 

 บทเรียน เรื่อง งาน 
 บทเรียน เรื่อง กําลัง 
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 บทเรียน เรื่อง พลังงาน ประกอบด้วย 
- พลังงานศักย์ 

 - พลังงานจลน ์
 บทเรียน เรื่อง เคร่ืองกล 

 แต่ละบทเรียนจะมีส่วนของเนื้อหา ซ่ึงจะประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ 
ท้ังในส่วนของเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 
 2. การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ 
 จากขั้นตอนท่ี 1 เม่ือได้ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วผู้วิจัยได้นําเนื้อหาและจุดประสงค ์
การเรียนรู้ มาสร้างเป็นเร่ืองราวบทเรียน (Story Board) ซ่ึงเป็นการกําหนดสิ่งท่ีต้องนําเสนองานทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ลงบนแผ่นกระดาษเพ่ือเป็นต้นแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ โดยประกอบด้วยเนื้อหา  
การแบ่งพ้ืนท่ีหน้าจอของการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ
แต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดและแบทดสอบบทเรียนละ 10 ข้อโดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยมีแผนผัง 
การนําเสนอ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4: แสดงแผนผังการนําเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์เรื่องงานและพลังงาน 

หน้าหลักเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน 

บทเรียนวิชาฟิสิกส ์

บทเรียน เรื่อง งาน บทเรียน เรื่อง กําลัง บทเรียน เรื่อง พลังงาน บทเรียน เรื่อง เคร่ืองกล 

บทเรียน เรื่อง พลังงานศักย์ 

บทเรียน เรื่อง พลังงานจลน ์

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 
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 3. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นข้ันตอนการนําผลจากข้ันตอนการออกแบบมาสู่การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Macromedia Flash 8 ในการพัฒนาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ โปรแกรม 
Adobe Photoshop CS2 และโปรแกรม Adobe Illustrator CS2 สําหรับการวาดตัวละครและฉากประกอบ และ
โปรแกรม Sound Recorder สําหรับอัดเสียง เม่ือพัฒนาได้ท้ัง 4 บทเรียนแล้ว ก่อนการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้จริงจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบโดยเบื้องต้นผู้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ทดสอบโดยเร่ิมทดสอบ
ต้ังแต่ส่วนของหน้าหลัก เมนูต่าง ๆ การเข้าถึงบทเรียนท้ัง 4 บทเรียน ความถูกต้องของตัวสะกด บทเรียน  
บทสนทนา แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากผ่านการทดสอบเบื้องต้นก็จะเป็นการทดสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องท้ังหมดอีกครั้งจนได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้จริง 
 4. การนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ไปใช้ 
 สําหรับข้ันตอนการนําบทเรียนไปทดลองใช้ผู้วิจัยได้นําโปรแกรมทดลองใช้กับนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จริง โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 20 คน และผู้เชี่ยวชาญอีก 5 คน 
เพ่ือทดสอบการใช้งานโปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ถึงการรับรู้เกี่ยวกับบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใด โดยผู้วิจัยมีข้ันตอนย่อยดังนี้ คือ เตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
โปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นแจ้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทดลองใช้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ทดลองใช้ และสุดท้ายเป็นการประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จากผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนเกี่ยวกับด้านเนื้อหา  
ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินการใช้งานโปรแกรมด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมินซ่ึงมีมาตรวัดประมาณค่า  
5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อคําถาม (Index of Item-objective Congruency: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน จากนั้นนําแบบสอบถาม
มาคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทําให้ได้ข้อคําถามของแบบประเมิน จํานวน 15 ข้อ 
 5. การประเมินผลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นข้ันตอนสุดท้ายท่ีนําเอาผลจากการประเมินท่ีได้รับจากกลุ่มนักเรียนท่ีทดลองใช้โปรแกรมบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์แล้วมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ยด้านต่าง ๆ จากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยรวมเพื่อประเมินเนื้อหา กราฟิกและ
การออกแบบ ประสิทธิภาพบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้สําหรับการประเมินผลมี 
5 ระดับ ดังนี้ 
 เห็นด้วยในระดับ ดีมาก    มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 
 เห็นด้วยในระดับ ดี    มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 
 เห็นด้วยในระดับ ปานกลาง   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 
 เห็นด้วยในระดับ น้อย   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 
 เห็นด้วยในระดับ น้อยท่ีสุด (ปรับปรุง)  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1 
 

6.  ผลการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เปน็การพัฒนาโปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ซ่ึง
ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 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 ซ่ึงตัวอย่างของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 5: หน้าแรกของการนําสู่บทเรียน 
 

หน้าแรกของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียนโดยจะมี
ภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยายประกอบ 

 

 
 

ภาพที่ 6: การเลือกบทเรียน 
 

หน้าแสดงเมนูการเลือกบทเรียนซ่ึงเนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย 4 บทเรียน ได้แก่ งาน กําลัง พลังงาน 
และเคร่ืองกล โดยหน้านี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงเมนูบทเรียนและมีเสียงบรรยายประกอบเพ่ือให้ผู้เรียนโต้ตอบ
โดยการเลือกเขา้สู่บทเรียน 
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ภาพที่ 7: แสดงบทเรียนเรื่องงาน 
 

หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียนซ่ึงเนื้อหาโดยหน้านี้จะเป็นเสียงบรรยายเน้ือหา พร้อมภาพเคล่ือนไหวของ
บทเรียนโดยในแต่ละบทเรียนสามารถไปสู่หน้าถัดไปหรือย้อนกลับไปก่อนหน้าได้ 

 

 
 
ภาพที่ 8: แสดงสูตรภายในบทเรียนเรื่องงาน 
 

สําหรับแต่ละเนื้อหาบทเรียนจะประกอบด้วยเนื้อหา และสูตรการคํานวณต่าง ๆ โดยสูตรการคํานวณจะ
แสดงภาพเคลื่อนไหวเพ่ือให้ดูน่าสนใจ และมีเสียงบรรยายประกอบในแต่ละสูตร  
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ภาพที่ 9: แสดงตัวโจทย์แบบฝึกหัดและวิธีทํา 
 
 สําหรับหน้าแสดงโจทย์แบบฝึกหัดจะมีเสียงบรรยายโจทย์พร้อมภาพเคลื่อนไหวประกอบ พร้อมแสดงวิธีทํา
เป็นลําดับข้ันตอน รวมถึงการแทนค่าในสูตรการคํานวณ 
 

 
 

ภาพที่ 10: แสดงโจทย์แบบฝึกหัดและการโต้ตอบ 
 

เม่ือจบตัวอย่างผู้เรียนสามารถกําหนดตัวเลขของค่าตัวแปรต่าง ๆ ลงไปได้เองในลักษณะการโต้ตอบกับ
บทเรียน จากนั้นโปรแกรมจะแสดงภาพเคล่ือนไหวประกอบวิธีทําประกอบความเข้าใจ  
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ภาพที่ 11: แสดงแบบทดสอบของบทเรียน 
 
 ภายหลังบทเรียนแต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ เม่ือผู้เรียน
ตอบคําตอบหรือผิดจะมีภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ข้อคําถาม 
 

 
 
ภาพที่ 12: หน้าสรุปการทแบบทดสอบและการประเมิน 
 
 เม่ือผู้เรียนทําแบบทดสอบเสร็จสิ้นจะมีการสรุปคะแนนและประเมินระดับการทําแบบทดสอบว่า ผู้เรียนอยู่
ในระดับใด โดยมีระดับ คือ ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง 
 สว่นผลการทดลองใช้โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาฟิสิกส์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนโดยนักเรียน
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 20 คน และผู้เชี่ยวชาญอีก 10 คน ทดลองและประเมินผลการใช้งานด้วย
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของ
บทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน เม่ือได้ค่าเฉลี่ย
แล้วจึงนํามาหาคา่เฉลี่ยรวมเพ่ือสรุปผล จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรมด้าน
เนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
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พบว่า ด้านเนื้อหาพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557 ด้าน
กราฟิกและการออกแบบพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.690 ด้านประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.759 และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678 
 
ตารางท่ี 1: ผลการประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรมด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ  

  ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อหัวการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ด้านเนื้อหาบทเรียน 3.68 0.557 มาก 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 4.32 0.690 มาก 
ด้านประสิทธิภาพโดยรวม 4.08 0.759 มาก 
เจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3.96 0.678 มาก 

 

7.  อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานตามแบบจําลอง

ของ ADDIE Model พบว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อโปรแกรมในด้านเนื้อหา กราฟิกและการออกแบบ และ
ประสิทธิภาพโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหมด ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นนิดา  สร้อยดอกสน (2553) 
ท้ังนี้บทเรียนท่ีเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการนําเสนอในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยใช้ประกอบด้วยภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบคาํบรรยาย และแบบฝึกหัด ท่ีสามารถย้อนกลับได้ ทําให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน อีกท้ัง
ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท่ีว่าการสอนนั้นไม่สามารถปั้นผู้เรียนให้เป็นแม่พิมพ์เดียวกันได้ 
ในช่วงเวลาท่ีเท่ากัน เพราะผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ถามวิถีของตนและใช้เวลาเรียนในเรื่องหนึ่ง ๆ ท่ีแตกต่างกันไป 
อ้างถึงใน ศศิธร  บุญภาพ (2548) ส่วนเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อประสม (Multimedia) ทําให้ผู้เรียนรู้สึกชอบและพึงพอใจซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศิธร  บุญภาพ (2548) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ คะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกว่า 
ระดับดี 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานตามกระบวนการพัฒนา
ของแบบจําลอง ADDIE Model และจากผลการวจิัยพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ได้รับความพึงพอใจ
จากนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์อยู่ในระดับมาก เหมาะสําหรับเป็นสื่อประกอบการสอนให้กับนักเรียนเพื่อ
ใช้เรียนหรือทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากเวลาเรียนในห้องเรียน 
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8.  ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องงานและพลังงาน 
โดยใช้แบบจําลองของ ADDIE Model จึงไม่มีการหาผลสัมฤทธ์ิของการเรียน ดังนั้น งานวิจัยครั้งต่อไปควรหา
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนคุณภาพของบทเรียน รวมถึงพัฒนาบทเรียนโดยใช้แบบจําลองอ่ืน ๆ อย่างเช่น Dick and 
Carey Model  เพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบว่าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้แบบจําลองใดท่ีจะทําให้ได้บทเรียน
ออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
 

9.  กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุทธิอุดม อดีตหัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คําปรึกษา นางสาววรัญญา  ตฤนานนท์ และ 
นายเสริมพล  ทองบัวงาม ท่ีได้ช่วยพัฒนาระบบร่วมกับผู้วิจัย ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีช่วย 
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีช่วยเสนอแนะและอํานวย
ความสะดวกตลอดการวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรุณาตอบ
แบบสอบถาม  
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