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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์เ พื่อ 1) พั ฒนาบทเรีย นออนไลน์ เรื่องการสร้างภาพผลงาน 3 มิติเสมือนจริงด้ว ย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) หาความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
การสร้างภาพผลงาน 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่น พลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างภาพผลงาน 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
พลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
เรื่องการสร้างภาพผลงาน 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียน
ออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างภาพผลงาน 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
พลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน 6 องค์ประกอบ 2) บทเรียนออนไลน์ มีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง (0.72) คิดเป็น
ร้อยละ 72% และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์, การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริง, โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to developed the online learning the creating 3D virtual
reality with pixLive player application for mathayomsuksa 6. 2) to evaluate of development online learning
the creating 3D virtual reality with pixlive player application for mathayomsuksa 6. 3) to study the
effectiveness index of online learning the creating 3D virtual reality with pixlive player application for
mathayomsuksa 6. 4) to study the learning retention of the students who learning The samples subjects
were mathayomsuksa 6 room 1 at Phungdaetwittayakarn School, phungdaet district, mukdahan province.
They were selected by cluster. For mathayomsuksa 6, an evaluation form of the lesson, an achievement
test and a questionnaire on satisfaction towards of online learning computer instruction. The research
statistics used were percentage, mean, standard deviation and effectiveness index.
The research findings showed that the 1) The development of online learning the creating 3D
virtual reality with pixLive player application for mathayomsuksa 6. has 6 element, 2) The result showed
that the quality was in the high 3) The effectiveness index of lessons online With the advancement of high
learning (0.72), 72%. And 4) The satisfaction of student for using was in the high
Keyword: Online Learning, Creating 3D Virtual Reality, PixLive Player Application
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บทนา
ยุคปัจจุบันเทคโนโลยี ได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้
ทาให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และหลากหลายและมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่รู้จักกันและเป็นที่นิยมทั่วโลกคือ อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี
ขนาดใหญ่มาก มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกันทาให้เราเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การศึกษาหรือปฏิบัติงานในชีวิตประจาวัน อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญสาหรับทุกเพศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพและ
ยั งสามารถน าอิ น เทอร์ เ น็ ต มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ เ ป็ น อย่ า งดี ท าให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาได้ แ ละได้ ต รงกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 กล่าวว่าเด็กไทยมีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้เพื่อให้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(กระทรวงศึกษาธิการ .2542 : 16 )
ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมละสนับสนุนงบประมาณแต่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กยังประสบปัญหาเรื่องสื่อการ
เรียนการสอนที่ไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียนอย่างเช่น สื่อบทเรียนออนไลน์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นต้น จากการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ในการจัดการเรียน
สอนในรายวิชาการสร้างสื่อมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมครูผู้สอนทาการสอนแบบปฏิบัติโดยการฉาย
โปรเจคเตอร์แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม แต่ยังพบปัญหาระหว่างสอน คือ นักเรียนตามไม่ทันในขณะสอนเมื่อสอนเสร็จครูได้
ทาการแจกใบงานนักเรียนจึงไม่เข้าใจและไม่สามารถส่งงานตามที่กาหนดได้เนื่องจากไม่เข้าใจและต้องหาแหล่งทบทวนความรู้
ได้ยากจึงมาขอให้ครูทบทวนในเรื่องเดิมอีกครั้งและทาให้ไม่สามารถเริ่มเนื้อหาใหม่ในคาบเรียนถัดไปได้ จากปัญหาที่กล่าวมาผู้
ศึกษาได้ทาการสังเกตครูสอนพบว่าการสอนเนื้อหานั้นดีอยู่แล้วแต่ยังขาดเพี ยงสื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถทบทวนย้อนหลังใน
เนื้อหาต้องที่ไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และสามารถศึกษาเพิ่มเติมในส่วนขับข้องใจและสามารถส่งชิ้นงานที่ตนเอง
ทาขึ้นได้ทันทีเมื่อเสร็จและทันเวลา (ฐิติรัตน์ พันธ์พรม 2559 : สัมภาษณ์)
บทเรียนออนไลน์ก็เป็นสื่อที่สามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีในการจัดการศึกษาทาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนและมีความสัมพันธ์ต่อผู้เรียนโดยไม่ได้ขึ้นอยู่ครูสอนแต่เพียงอย่างเดียว ผู้
ศึกษาจึงสนที่จะพัฒนา บทเรียนออนไลน์ให้เป็นระบบจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะปฏิบัติสาหรับครูวิชาชีพจึงสนใจนามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบร่วมกับบทเรียนออนไลน์เป็นนวัตกรรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยมีทั้งหมด 5 ขั้นด้วยกัน ได้แก่ 1) ขั้นนา เป็นขั้นแนะนา 2) ขั้นให้ความรู้ 3) ขั้น
ให้ฝึกปฏิบัติ 4) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 5) ขั้นประเมินผลความคงทน เพื่อให้เกิดแนวความรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป (ทิศนา
แขมมณี. 2555 : 296-298)
จากสภาพปัญหาและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงสนใจพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3
มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน้นทักษะปฏิบัติสาหรับครูวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติและสร้างชิ้นงานด้วยตนเองจึงจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ทีผ่ ังแน่นและสามารถคิดแก้ไขปัญหาและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพล
เยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.4 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

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

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติสาหรับครูวิชาชีพ
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ อ้างถึงใน (ทิศนา แขมมณี. 2555:296-297) ได้พัฒนารูปแบบนี้เพื่อการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติ 9 ประการ ซึ่งมีสาระโดยสรุปว่า การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะปฏิบัติที่ดีนั้นผู้สอนควรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
งานที่จะให้ผู้เรียนทา โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆ และลาดับงานจากง่า ยไปสู่ยากแล้วให้ผู้เรียนได้ฝึกทางานย่อยๆแต่ละ
ส่วนให้ได้แต่ก่อนที่จะลงมือทางานควรให้ผู้เรียนมีความรู้ในงานถึงขั้นเข้าใจในงานนั้นเป็นอย่างน้อยรวมทั้งได้เรียนรู้ลักษณะที่ดี
ในการทางานด้วยแล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกทางานด้วยตัวเองในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับทางานจริงโดยการจัดลาดั บการเรียนรู้
ตามลาดับจากง่ายไปยาก คือเริ่มจาการให้รับรู้งานปรับตัวให้พร้อมลองทาโดยการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก (ถ้าไม่เกิด
อันตราย) แล้วจึงให้ฝึกทาเอง และทาหลายๆทั้งครั้ง จนกระทั้งชานาญสามารถทาได้เป็น อัตโนมัติ ขณะฝึกผู้เรียนควรได้ รับ
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงงานเป็นระยะๆและผู้เรียนควรได้รับการประเมินทางด้านความถูกต้องของผลงาน ความ
ชานาญงาน (ทักษะ) และลักษณะนิสัยในการทางานมีลาดับขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นนา เป็นขั้นแนะนา งานกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าในงานนั้น
1.2 ขั้นให้คามรู้ เป็นขั้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะทาซึ่งครูสามารถใช้วิธีการใดๆ ก็ได้แต่ควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามจนกระทั้งผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
1.3 ขั้นให้ฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนลงมือทางาน ซึ่งเริ่มจากการให้ผู้เรียนทาตามหรือเลียนแบบ หรือให้
ลองผิดลองถูก (ถ้าไม่เกิดอันตราย) ต่อไปจึงต้องลองทาเองโดยครูคอยสังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะๆจนกระทั้งทาได้
ถูกต้องและจึงให้ฝึกทาหลายๆครั้งจนกระทั้งทาได้ชานาญ
1.4 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินทักษะปฏิบัติ และลักษณะนิสัยในการทางานของ
ผู้เรียน
1.5 ขั้นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้เป็นที่ผู้สอนจะรู้ว่าการเรียนของผู้เรียนมีความยั้งยืนหรือไม่
หากผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชานาญ ผู้เรียนควรจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีและนาน
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ (2554 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์แบบฝึกปฏิบัติที่สร้างขึ้น มีคุณภาพ
ของเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26
โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28
กชกร บันลือ (2544 : บทคัดย่อ) ได้มีการจาแนกผู้ใช้ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อาจารย์และกลุ่มนักศึกษาซึ่งแต่ละ
กลุ่มมีกาหนดขอบเขต สิทธิการทางานอย่างชัดเจน และการทางานของระบบจะมีระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้ด้วยตนเอง จากการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการประเมินแบบ
Black-Box พบว่า ระบบงานนี้มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้งานในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง (2554 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ
84.83/86.29 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ค่า
ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8609 คิดเป็นร้อยละ 86.09 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
รวีวรรณ ขาพล , กิตติศักดิ์ แก้วเนียม (2559 : บทคัดย่อ) การพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์ การสร้างและเพิ่ ม
บทเรียนออนไลน์เข้าสู่ระบบและการทดลองใช้งานระบบและประเมินผล การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวระบบอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48) และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามกระบวนการเชิงระบบ ADDIE 5 ขั้นตอนดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. 2557: 43)
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1. ขั้ น การวิ เ คราะห์ (Analysis) ศึ ก ษาแนวคิ ด รู ป แบบการเรี ย นการสอน เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
วิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ขั้นออกแบบ (Design) จัดทาโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ออกแบบโครงสร้างบทเรียนออนไลน์ ตาม
รูปแบบ เขียนแผนผังของบทเรียนออนไลน์ เขียนบทดาเนินเรื่องในแต่ละหน้าจอของบทเรียนออนไลน์
3. ขั้นการพัฒนา (Development) ดาเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ นาบทเรียนออนไลน์ ที่สร้างเสร็จเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม นาบทเรียนออนไลน์เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมและประเมินความเหมาะสม
4 ขั้นการทดลองใช้ (Implementation) การทดลองใช้ขั้นต้นโดยผู้ วิจัย ทดลองใช้กับกับกลุ่มย่อย ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง จานวน 3 คน และนาไปใช้ทดลองใช้สอนจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นาผลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์หา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผลเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนด
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.2 แบบประเมินความเหมาะสมบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องการสร้ างผลงานภาพ 3 มิติ เสมื อนจริ งด้ว ยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.4 แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จานวน 3
ห้องเรียน จานวน 96 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/1 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยการจับสลาก
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล โดยนาผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
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 ระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติ เสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไล
เพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาได้ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
พลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีส่วนประกอบสาคัญ คือ ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ส่วนผู้เรียน
(Student) ได้แก่ 1) หน้าแรกของบทเรียน 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้าสมัครสมาชิก 4) แนะนาการใช้งานบทเรียน 5) หน้า
หลัก ของบทเรี ยน 6) หน้ าแสดงเนื้ อหาบทเรีย น 7) หน้ าแจ้ งจุ ดประสงค์ การเรี ยนรู้ 8) หน้าเมนู เนื้ อหาบทเรีย น 9) หน้ า
แบบทดสอบก่อนเรียน 10) หน้าแสดงเนื้อหาขั้นนาหรือแนะนา 11) หน้าแสดงเนื้อหาขั้นให้ความรู้ 14) หน้าขั้นฝึกปฏิบัติ 15)
หน้าส่งชิ้นงานขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 16) หน้าแสดงทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ 17) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน
18) หน้าแสดงคะแนนรวมของผู้เรียน 19) หน้าแสดงกระดานสนทนา 20) หน้าแสดงผู้จัดทา

ภาพที่ 1 หน้าการส่วนจัดการผู้เรียน

ภาพที่ 4 หน้ามนูเนื้อหาบทเรียน

ภาพที่ 2 หน้าหลักของบทเรียน

ภาพที่ 3 หน้าแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

ภาพที่ 5 หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน

ภาพที่ 6 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาได้นาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติ เสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพล
เยอร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมิน แล้วนาข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ผลปรากฏ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติ เสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
4.57
0.33
มากที่สุด
2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง
4.76
0.44
มากที่สุด
3. ด้านตัวอักษร และสี
4.67
0.58
มากที่สุด
4. ด้านแบบทดสอบ
4.67
0.49
มากที่สุด
5. ด้านการจัดการบทเรียนบนเครือข่าย
4.52
0.51
มากที่สุด
6. ด้านปฏิสัมพันธ์
4.67
0.52
มากที่สุด
โดยรวม
4.68 0.43
มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.68, S.D.=0.43)
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือค่าความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้าง
ผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการนาไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล ค่าร้อยละ
30
10
117
248
0.72
72
จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติ เสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.72 คิดเป็น
ร้อยละ 72 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติ เสมือนจริง
ด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งใช้ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/1 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จานวน 30 คน ได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ผลปรากฏ ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติ เสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน
4.46
0.74
มาก
2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน
4.34
0.93
มาก
3. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของบทเรียนออนไลน์
4.51
0.70
มากที่สุด
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
4.34
0.87
มาก
5. ความสะดวกรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูล
3.94
0.94
มาก
6. ความทันสมัย น่าสนใจ เป็นปัจจุบัน
4.31
0.63
มาก
7. ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย
4.11
0.80
มาก
8. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด
4.31
0.76
มาก
9. สะดวกในการปรับปรุงแก้ไขในระยะยาวตามความก้าวหน้าของ 4.09
0.85
มาก
เทคโนโลยี
10. เนื้อหามีคุณค่าสาหรับการเรียนรู้
4.09
0.92
มาก
11. ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา
4.51
0.66
มากที่สุด
12. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้อย่างอิสระ
4.06
0.84
มาก
13. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบกับบทเรียน
4.03
0.89
มาก
14. เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม
3.74
0.89
มาก
15. วิดีโอที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม
4.03
0.62
มาก
โดยรวม
4.19 0.83
มาก
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จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.19, S.D.=0.83)

อภิปรายผลการวิจัย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถนาไปสู่การอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาได้ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่ อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
พลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้บทเรียนออนไลน์ ที่มีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ
(Administrator) และส่วนผู้เรียน (Student) จานวน 20 หน้าได้แก่ 1) หน้าแรกของบทเรียน 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้า
สมัครสมาชิก 4) แนะนาการใช้งานบทเรียน 5) หน้าหลักของบทเรียน 6) หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน 7) หน้าแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ 8) หน้าเมนูเนื้อหาบทเรียน 9) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 10) หน้าแสดงเนื้อหาขั้นนาหรือแนะนา 11) หน้าแสดง
เนื้อหาขั้นให้ความรู้ 14) หน้าขั้นฝึกปฏิบัติ 15) หน้าส่งชิ้นงานขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 16) หน้าแสดงทดสอบความคงทนใน
การเรียนรู้ 17) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 18) หน้าแสดงคะแนนรวมของผู้เรียน 19) หน้าแสดงกระดานสนทนา 20) หน้า
แสดงผู้จัดทา เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติสาหรับครูวิชาชีพและพัฒนาตาม ADDIE MODEL ซึ่งสอดคล้องกับ กชกร บันลือ (2544)
ที่ได้พัฒนาระบบสร้างบทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสร้างบทเรียน นอกจากนี้ยังได้มีการจาแนกผู้ใช้ระบบ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อาจารย์และกลุ่มนักศึกษาซึ่ง แต่ละกลุ่มมีกาหนดขอบเขต สิทธิการทางานอย่างชัดเจน
2 ความเหมาะสมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพล
เยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านได้ประเมิน
ความเหมาะสม และดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกริกศิกดิ์ เบญจรัฐพงค์ (2554) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์แบบฝึกปฏิบัติ เรื่องการ ผลิตงานโฆษณา
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.28 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
3 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิ ติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไล
เพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัยได้นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ทั้ง 30 คน มาคานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล โดยค่าตัวเลขที่คานวณจากสูตร และแปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผลเทียบกับเกณฑ์มีค่าเท่ากับ 0.72 สูงขึ้น
รอยละ 72 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับ สูง หลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง (2555) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.8609 คิดเป็นร้อยละ 86.09 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
4 ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง การสร้ า งผลงานภาพ 3 มิ ติ เสมื อ นจริ ง ด้ ว ยโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้ าง
ผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยได้สร้างสอบถามความพึ่งพอใจในการใช้งานบทเรียนออนไลน์ซึ่งมี ความพึ่ง
พอใจในด้านต่างๆ คือ การออกแบบประกอบด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน รูปแบบการนาเสนอน่าสนใจ ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย การออกแบบหน้าจอใช้สีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผู้เรียนมี
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อิสระสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ รวีวรรณ ขาพล , กิตติศักดิ์ แก้วเนียม (2559)ได้
พัฒนาบทเรียนออนไลน์JFK Online Course [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. PULINET Journal พบว่าระบบบทเรียนออนไลน์มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)

ข้อเสนอแนะ
1. บทเรียนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบออนไลน์ ควรที่จะสามารถรองรับการใช้งานของผู้เรียนเป็นจานวนครั้ง
มากๆ ได้ ดังนั้น การให้บริการของ Server ควรที่จะมีคุณภาพ สามารถรองรับการใช้งานในจานวนผู้ใช้งานหลายๆ เครื่องได้
เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหา Server error
2. บทเรียนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ เน้นทักษะปฏิบัติสาหรับครูวิชาชีพที่จะต้องมีการ
สร้างชิ้นงานและส่งงานให้ครบทุกขั้น ดังนั้น ควรที่จะมีระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อให้นักเรียนสามารถส่งงานได้ทัน
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