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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่ อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) หาคุณภาพบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรีย น
อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 25 คน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นอี เลิ ร์ น นิ่ ง เรื่ อ ง การออกแบบกราฟิ ก ด้ ว ยโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 สาหรับ ชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 5 มีคุ ณ สมบั ติ ครอบคลุ มด้ านบทเรีย นอี เลิร์น นิ่ ง ได้แ ก่ มี ข้อ ความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีโอ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 2) คุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบ
กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก 3) ค่าดั ชนีประสิทธิผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.78 หรือร้อยละ 78 4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ในระดับมาก
คาสาคัญ : บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) to develop the development of e-Learning on graphic
design with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5. 2) to efficiency of the development of eLearning on graphic design with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5. 3) to study the effectiveness
index leaening and 4) find out the students’ satisfaction of the development of e-Learning on graphic
design with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5. The sample consisted of 25 students studying in
mathayomsuksa 5 room 1st at Chiangyuenpittayakom school Chiangyuen district Mahasarakham provinces
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by simple random sampling. The research instruments were the development of e-Learning on graphic
design with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5, an achievement test, an efficiency assessment of
the development of e-Learning on graphic design with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5, and a
satisfaction questionnaire. Statistics in analyzing the data were arithmetic percentage, mean, standard
deviation and effectiveness index.
The results were as follows: 1) The development of e-Learning on graphic design with adobe
photoshop cs6 for mathayomsuksa 5. 2) The efficiency of the development of e-Learning on graphic
design with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5 was at high level. ( = 4.44, S.D. = 0.51). 3) The
effectiveness index of the e-Learning on graphic design with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5
was 0.78 or 78% and 4) The students’ satisfaction of the development of e-Learning on graphic design
with adobe photoshop cs6 for mathayomsuksa 5 was at high level. ( = 4.39, S.D. = 0.63)
Keywords : e-Learning the Graphic Design with Adobe Photoshop CS6 for Mathayomsuksa 5.

บทนา
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นสาหรับ ท้องถิ่นและสถานศึกษา ซึ่ง
จะทาให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด4 มาตราที่ 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ และหมวด 9 มาตราที่ 65 กล่าวว่าให้ มีการพั ฒนาบุคลากรทั้ง ด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะในการผลิ ต รวมทั้ ง การใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม มี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสาหรับในการจัดการเรียนการ สอนในทุกรายวิชา(กระทรวงศึกษาธิการ.2545 : 13)
จากการสังเกตการณ์ สอนที่ผู้ศึกษาได้ดาเนินการในรายวิชา ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 2 เมื่อภาคการเรียนที่
2/2558 ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้อยู่เดิมนั้นยังคงรูปแบบการเรียนการสอนเดิม คือยังคงใช้รูปแบบการบรรยายหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ power point การใช้หนังสือเรียนประกอบคาบรรยาย และการให้ข้อมูลผู้เรียนผ่านทาง
ใบความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจต่อเนื้อหาการเรียน ผู้ศึกษาจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วัน
ชัย ภิบาล ซึ่งดารงตาแหน่งครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 5 ได้ใจความว่า
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมยังขาดสื่อมัลติมีเดียในการประกอบการเรียนการสอน ขาดผู้พัฒนาสื่ออีเลิร์น นิ่ง ไปจนถึงบุคลากรที่
ทาการสอนให้แก่ผู้เรียน ส่งผลกระทบให้ผู้เรียนขาดความรู้ความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เนื่องด้วย
เหตุผลนี้ ผู้ศึกษาจังได้สนใจพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บทเรียนอีเลิร์นนิ่งขึ้น จากการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วันชัย ภิบาล
เป็นการเพิ่มเติมว่าด้วยเรื่อง ความต้องการสื่ออีเลิร์นนิ่งประกอบการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาในการเรียนการสอนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียน เชียงยืนพิทยาคม
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามมากที่สุด
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพราะบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา และผู้เรียนสามารถที่จะเข้าเรียนเวลาไหนก็ได้ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาหรือ องค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการ
2 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

The 3rd National Conference on Technology and Innovation Management
NCTIM 2017 | RajabhatMahaSarakhamUniversity | MahaSarakham | Thailand | 2-3 March 2017

สอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด พร้อมยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถเรียน
ได้ด้วยตนเองเวลาใดก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ผู้เรียนสนใจและตื่นเต้นอยากจะ
เรียน
ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น จดจาได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.3 เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย นอี เลิ ร์ น นิ่ ง เรื่ อ ง การออกแบบกราฟิ ก ด้ ว ยโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้เรียนที่มตี ่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 4 )
คาว่า อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยทั่วๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที่กว้างมาก กล่าวคือ จะหมายถึง การ
เรีย นในลั ก ษณะใดก็ ได้ ซึ่ งใช้ ก ารถ่ ายทอดเนื้ อ หาผ่ า นทางอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ ว่าจะเป็ น คอมพิ วเตอร์ เครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ ต อิ นทราเน็ต เอ็กซทราเน็ ต หรือ ทางสัญ ญาณโทรทัศน์ หรือ สัญ ญาณดาวเที ยม (Satellite) ก็ได้ ซึ่งเนื้อหา
สารสนเทศอาจอยู่ ในรูป แบบการเรีย นที่ เราคุ้ น เคยกั น มาพอสมควร เช่ น คอมพิ วเตอร์ช่ว ยสอน (Computer-Assisted
Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรีย นทางไกลผ่าน
ดาวเที ยม หรือ อาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อ ยเป็น ที่แพร่หลายนั ก เช่น การเรียนจากวิดี ทัศ น์ ตามอัธยาศัย (Video OnDemand) เป็นต้น
2.2 กระบวนการปฏิบัติ (ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรการศึกษา (CARD : online)
การใช้กระบวนการปฏิบัติ เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีการปฏิบัติอยู่เสมอ โดยผู้เรียนสังเกตจากสิ่งที่ผู้สอน
นามาเป็นตัวอย่างต้นแบบ หรือวิธีการกระทาที่แสดงให้ดูแล้วให้ทาตามแบบและฝึกฝนจนกว่าจะเกิดความชานาญ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น การปฏิบัติจริงเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่ มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการ
เผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทา ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทา ฝึก
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะ แสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเป็นการนาแนวคิด
ทฤษฎีรูปแบบการสอนชื่อ การ สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 4 ขั้น คือ สังเกตและรับรู้ ทาตามแบบ ให้ทาเองโดยไม่มีระบบ ฝึก
ให้ชานาญ
2.3 เนื้อหาเรื่องการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 (จุฑารัตน์ จอกสูงเนิน (2556 : 5)
งานกราฟิกเป็นส่วนสาคัญที่มีบทบาทยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่
ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นป้ายบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ โฆษณา
ภาพยนตร์ ฯลฯ นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพ
สูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารวิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ
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โดยการนาเอารูปภาพประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนาเสนอข้อมูลอย่าง
ชัดเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการสื่อความหมาย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทองสาย วงศาสัก (2556 : บทคัดย่อ) การค้นคว้าแบบอิ สระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องกระบวนการปรับบรรทัดฐาน สาหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี ล าพู น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยได้ ด าเนิ น การสร้า งบทเรี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเครือ ข่ า ยและทดสอบ
ประสิทธิภาพของบทเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน อาเภอแม่ทา
จังหวัดลาพูน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 49 คน กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บท
เครือข่ายไว้ที่ 80/80 จากการศึกษา พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.39/91.00
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
บรรดาศักดิ์ กาลังเลิศ และอารีย์ เสนภูงา (2556 : บทคัดย่อ) การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบงาน e-Learning มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) ผู้เรียนสามารถเข้าเว็บได้ทุกเวลา และ
เป็นผู้ลาดับกาหนดการเข้าเว็บนั้นตามลาดับที่ผู้ออกแบบได้ให้แนวทางไว้ 2) การเรียนการสอนผ่านเว็บจะเป็นไปได้ดีถ้าเป็นไป
ตามสภาพแวดล้อมกล่าวคือมีการเรียนรู้อย่างมีปฏิสมั พันธ์ 3) ผู้สอนเปลี่ยนแปลงตนเองจากเป็นผู้กระจายข้อมูลมาเป็นผู้
ช่วยเหลือผูเ้ รียนในการค้นหาการประเมินและการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ 4) การเรียนรู้เกิดขึ้นในลักษณะทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หลายวิชาและไม่กาหนดว่าจะต้องบรรจุจดุ ประสงค์การเรียนรู้ในเวลาที่กาหนดซึ่งจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลให้สามารถศึกษา
ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามวิธีการเชิงระบบ ADDIE Model โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550)
ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง คู่มือการสอน หนังสือที่เกีย่ วข้องกับการออกแบบกราฟิกด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
3 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
4 วิเคราะห์ความสนใจของผู้เรียน ศึกษาบริบท ทรัพยากร และความต้องการของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 ออกแบบ (Design)
1 ทาโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 การออกแบบโครงสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ตามกระบวนการปฏิบัติประกอบด้วย
2.1 สังเกตและรับรู้ ให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลายจนเกิดความเข้าใจและสรุปความคิดรวบยอด
2.2 ทาตามแบบ ทาตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นทีละขั้นตอนจากขั้นพื้นฐานไปสู่งานที่ซับซ้อนขึ้น
2.3 ให้ทาเองโดยไม่มีแบบ เป็นการให้ฝึกปฏิบตั ิชนิดครบถ้วน
2.4 ฝึกให้ชานาญให้ปฏิบัตดิ ้วยตนเองจนเกิดความชานาญ หรือทาได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นงานชิ้น
เดิมหรืองานที่คิดขึ้นใหม่
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ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development)
พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ตามกระบวนการปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ปรับแต่ง
ข้อบกพร่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์กับบทเรียนมากขึ้น นาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ที่สร้างเสร็จแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้อง เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องเสร็จสมบูรณ์
ขั้นที่ 4 การทดลองใช้ (Implementation)
1. การทดลองใช้ขั้นต้นโดยผู้ศึกษา เพื่อหาปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในบทเรียน
2. การทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดยการดาเนินการทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง
3. ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยนาการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ไปใช้กับ
นักเรียน
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
นาผลการประเมินผลคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง และความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมาคานวณ โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลและค่า
ร้อยละ เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง่ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 7 ห้อง รวม 210 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อาเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม จานวน 25 คน ซึ่งจากการสุม่ อย่างง่ายโดยการจับสลาก
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล โดยนาผลทีไ่ ด้เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สดุ
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคุณสมบัติครอบคลุมด้านบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ได้แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดโี อ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

ภาพที่ 2 หน้ากิจกรรมบทเรียนอีเลิร์
นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาพที่ 1 หน้าบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง
การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาพที่ 3 การทดลองสื่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง่ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีผลดังนี้ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินผล
รายการประเมิน
1. เนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
2. ภาพ ภาษา และเสียง
3. ตัวอักษร และสี
4. กิจกรรม และใบงาน
5. การจัดการอีเลิร์นนิ่ง

4.53
4.00
4.40
4.56
4.15
4.38

เฉลี่ยรวม

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.53
0.33
0.58
0.58
0.30
0.41

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง่ อยู่ในระดับมาก ( =4.38, SD.= 0.41) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.53) 2. ด้านตัวอักษร และสี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =
4.00, S.D. = 0.33) 3. ด้านการจัดการอีเลิร์นนิ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.30)
3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง่ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผล
จานวนนักเรียน
25

คะแนนเต็ม
10

คะแนนก่อนเรียน
144

คะแนนหลังเรียน
227

ดัชนีประสิทธิผล
0.78

จากภาพที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง มีค่าเท่ากับ 0.78 หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สูงขึ้นร้อยละ 78
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิรน์ นิง่ แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. บทเรียนมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ
2. การแบ่งหัวข้อของเนือ้ หาชัดเจนไม่สับสน
3. การนาเสนอเนือ้ หาง่ายต่อการทาความเข้าใจ
4. ปริมาณของเนื้อหากาลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป
5. ส่วนนาเข้าบทเรียน มีความน่าสนใจ
6. สีสันของบทเรียน และความสวยงามบนหน้าจอ
7. ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย
8. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด
9. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย
10. การใช้งานบทเรียน ง่าย และสะดวก ไม่มีขอ้ ติดขัด
11. ได้ทบทวนความรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
12. เสียงประกอบเหมาะสม
13. แบบทดสอบใช้ง่าย
14. ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน
15. ท่านได้ความรู้เพิม่ ขึน้ หลังจากศึกษาบทเรียนอีเลิรน์ นิง่
โดยรวมเฉลี่ย

4.20
4.16
4.32
4.44
4.36
4.68
4.68
4.52
4.52
4.28
4.32
4.24
4.28
4.16
4.44
4.39

S.D.
0.65
0.55
0.63
0.52
0.64
0.51
0.56
0.51
0.65
0.61
0.63
0.66
0.89
0.82
0.58
0.63

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นั ก เรี ยนมี ค วามพึ งพอใจต่อ บทเรีย นอี เลิ ร์น นิ่ ง โดยรวมเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก ( =4.39,
SD.=0.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเมิน พบว่า รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออีเลิร์นนิ่งในระดับมากที่สุดคือ สีสันของ
บทเรียน และความสวยงามบนหน้ าจอ ( = 4.68, S.D. = 0.51) ตั วอั ก ษรชั ดเจนอ่ านได้ ง่าย ( = 4.68, S.D. = 0.56)
ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด ( = 4.52, S.D. = 0.51) ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย ( = 4.52, S.D.
= 0.65)

อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒ นาบทเรียนอีเลิร์ นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้บทเรียนที่มีส่วนประกอบ
สาคัญ คือ 1) หน้าแรกของบทเรียนอีเลิร์นนิง 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้าจัดการผู้เรียน 4) หน้าแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 5)
หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 6) หน้าเข้าสู่บทเรียน 7) หน้าวัตถุประสงค์ 8) หน้าเนื้อหาของบทเรียน 9) หน้าทาตามแบบ 10)
หน้ากิจกรรม 11) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 12) หน้ารวมคะแนน 13) หน้าผู้จัดทา เหตุที่เป็นเช่นนี้ทาให้บทเรียนที่มีคุณภาพ
มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและทาให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมากขึ้น เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัย
รัตน์ ศรีวิโรจน์ (2556 : บทคัดย่อ ) เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วย 1) บทเรียนอิ เล็ก ทรอนิ กส์บ นเครือข่าย เรื่องการสร้างหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบทดสอบ วัดความรู้พื้นฐาน 3) แบบทดสอบหลังเรียน
2. คุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชียวชาญ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะว่าในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเอกสาร
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ ออกแบบโดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และ
ดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดยใช้รูปแบบ ADDIE มนต์ชัย เทียนทอง (2548 : 131) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับกัน
กว้างขวางในการพัฒนาสื่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ผู้ศึกษาได้พัฒนาตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการ
พัฒนา ขั้นการทดลองใช้และขั้นประเมินผล โดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะกับวัยของผู้เรียนด้านภาพ
ภาษา เสียงมีความหมายตรงตามเนื้อหา การใช้สีเหมาะสม สวยงาม เนื้อหามีคาอธิบายอย่างชัดเจน เข้าใจง่ าย การนาเสนอ
บทเรียนเป็นลาดับขั้นตอน จึงทาให้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ อิราวรรส
พูนผล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นิ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของบทเรียนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับดีมาก
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
สาหรับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึ กษาพัฒ นาขึ้นมี ค่าเท่ ากับ 0.78 หมายความว่า นักเรียนมีความก้ าวหน้าทางการเรียน
หลั งจากเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นอี เลิ ร์ น นิ่ ง เรื่ อ ง การออกแบบกราฟิ ก ด้ ว ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ส าหรั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้นร้อยละ 78 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.60-0.79
หมายถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจาก การเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบ
กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถูกออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความสะดวกในการเรียนเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาในการสอน สามารถนากลับมาเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
สอดคล้องกับ จิระนันท์ ไตรแสง (2551 : บทคัดย่อ) เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD การจัดกิจกรรมแบบ STAD (Student Teams Achievement
Division) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ 0.85
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ที่สร้างขึ้นผู้ศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
CS6 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากั บ 0.63 เห็น ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเพราะว่า ผู้ศึกษาได้พั ฒ นาบทเรียนอี เลิ ร์น นิ่ง โดยอาศัยหลักการให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยตัวของผู้เรียนเองซึ่งก็คือการสร้างการทาความเข้าใจ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การนาเสนอเนื้อหา
จะเป็น รูปภาพ คลื่อนไหว ข้อความเสียง และ ผู้เรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้า ของตัวเองทันทีเมื่อตอบเสร็จ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถของตนเองและการแก้ไขข้อบกพร่องด้วย ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ
อย่างถ่องแท้ และถ้าผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนประสบความสาเร็จ สอดคล้อ งกับ อิราวรรส พูนผล
(2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 บทเรียนที่พัฒนาขึ้นทาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 60
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ข้อเสนอแนะ
1. บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกที่ทุก
เวลาที่มสี ัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สามารถนามาใช้ในรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ควรพัฒนาบทเรียนให้สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้หลายๆทฤษฏี เช่น ทฤษฏี
พฤติกรรมนิยม ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นต้น
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4. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ควรจะพัฒนาบทเรียน ในเนื้อหาสาระอื่นๆ ให้หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่จะตอบสนองและ
สอดคล้องกับกระบวนการคิดของผู้เรียนต่อไป
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