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บทคัดยอ 

บทเรียนออนไลน เรื่อง การสุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยาง มีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยใหนักศึกษาสามารถทําความเขาใจเนื้อหาวิชาสถิติเบื้องตนและสถิติ
เพื่อสังคมศาสตรดวยตนเอง เพื่อแกปญหาการเรียนในหองเรียนซึ่งมีเวลาจํากัด ปญหาความ
แตกตางของพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตรของนักศึกษา อีกทั้งชวยลดปญหานักศึกษา
จํานวนมากตอผูสอน 1 ทาน บทเรียนออนไลนจึงถูกพัฒนาเพื่อทดลองใชแกปญหาที่กลาว
ขางตน ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนแยกเปน 2 หัวขอ หัวขอเทคนิคการสุม
ตัวอยางมีประสิทธิภาพ 79.4/82.8 และหัวขอการแจกแจงการสุมตัวอยางมีประสิทธิภาพ 
80.9/80.5 สวนผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนดวยบทเรียนออนไลนในทั้ง 2 หัวขออยางมีนัยสําคัญ (p < .05) ทั้งนี้ ผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหาและดานการผลิตสื่อมัลติมีเดียประเมินคุณภาพบทเรียน และนักศึกษาที่ทดลองเรียน  
มีความคิดเห็นตอบทเรียนออนไลนในระดับ “ดี” กลาวโดยสรุปบทเรียนออนไลนสามารถ
แกปญหาเรื่องความจํากัดของเวลาเรียนในหองเรียน แตไมสามารถแกปญหาความแตกตาง
ของพื้นฐาน ความรูดานคณิตศาสตรของนักศึกษา สวนปญหาจํานวนนักศึกษามากตอผูสอน 
1 ทาน ควรมีการทําวิจัยตอไปเพื่อจําแนกกลุมนักศึกษาที่สามารถใชการเรียนออนไลนทด 
แทนการเรียนในหองเรียนไดอยางสมบูรณ 

 
ABSTRACT 

The on-line teaching material, “Sampling Technique and Sampling 
Distribution,” was aimed to provide an easily accessible tool for helping students to 
understand the two statistic subjects – Introduction to Statistics and Statistics for 
Social Sciences.  In order to solve the problems of limiting class hour and variable 
background knowledge as well as a high ratio of student/instructor number, the on-
line teaching material was thus designed.  The effectiveness of this on-line material 
was evaluated separately in the 2 topics: 1) Sampling Technique and 2) Sampling 
Distribution.  The first and second topics had their effectiveness of 79.4/82.8 and 
80.9/80.5, respectively, and the efficiency of the pre- and post-tests revealed 
significant improvement (p < .05) of the students.  This on-line material was rated by 
experts in statistics and multimedia development and students at the level of “Good.”  
In summary, this on-line teaching material could overcome the problems of class 
hour limitation but not the the students’ background.  A high ratio of student 
instructor number would require further sample grouping design in order to use the 
material more successfully. 

 
 

 

                                                            
∗

 ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันการใชอินเทอรเน็ตของกลุมเยาวชนไทยมี

สัดสวนเพิ่มขึ้นมาก จากรายงานผลสํารวจการใชเทคโน-
โลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ทําการสํารวจประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป พบกลุมอายุ 15-24 ป 
มีอัตราการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ รอยละ 44.6 รอง 
ลงมา คือ กลุมอายุ 6-14 ป (สํานักสถิติแหงชาติ, 2551) เมื่อ
ชีวิตประจําวันของเยาวชนเกี่ยวพันกับอินเทอรเน็ตมาก
ยอมทําใหสถาบันการศึกษาตางๆ หันมาติดตั้งระบบอิน-
เทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย สงผลใหจํานวนเครื่องคอม-
พิวเตอรที่ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในสถานศึกษา
เพิ่มขึ้นจํานวนมากเพื่อใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
รวมทั้งจํานวนคอมพิวเตอรในครัวเรือน ซึ่งจากผลสํารวจป 
พ.ศ. 2551 พบวา เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาเมื่อเทียบกับป 2547 
โดยเพิ่มจากรอยละ 11.7 เปนรอยละ 24.8 (สํานักสถิติแหง-
ชาติ, 2551) ดวยเหตุนี้การสรางบทเรียนตางๆ สําหรับเรียน 
รูผานอินเทอรเน็ตจึงมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับโดยมุงผลถึง
การเขาถึงกลุมนักศึกษาไดอยางทั่วถึง ในระยะเริ่มแรกเปน
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งใชสําหรับเรียนรู
ดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคลผานสื่อตางๆ ที่ใชบันทึกขอมูล 
เชน แผนซีดีรอม (CD-ROM) เปนตน ในระยะตอมาเมื่อ
เครื่องคอมพิวเตอรมีวิวัฒนาการในดานความเร็วของการ
ประมวลผลและดานแสดงภาพกราฟก กลาวคือ มีความ
สะดวกในการเปดไฟลรูปภาพหรือไฟลที่มีขนาดความจุ
ของขอมูลสูงไดรวดเร็ว จึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางบท 
เรียนตางๆ ซึ่งสามารถใชเรียนรูผานอินเทอรเน็ต เพราะผูใช
สามารถดาวนโหลด (Download) ไฟลที่มีขนาดใหญได
อยางรวดเร็ว ดังนั้น บทเรียนออนไลนจึงไดเริ่มมีบทบาท
มากขึ้นเรื่อยๆ ดวยคุณสมบัติของความยืดหยุนในดานการ
เรียนการสอนอยางมาก ไมวาจะเปนสถานที่เรียน เวลาเรียน 
ความอิสระในการเรียน และการตอบสนองการเรียนรูดวย
ตนเอง จากคุณสมบัติดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการใช
บทเรียนออนไลนในการแกไขปญหาการเรียนวิชาสถิติ ซึ่ง
เปนวิชาบังคับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะนิเทศ-
ศาสตร และนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบัญชีและบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีปญหาในการเรียนการสอน
คลายคลึงกันในกลุมมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วๆ ไป ไดแก  

 

1. นักศึกษาแตละคนมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาที่เรียนแตก 
ตางกันมาก จึงใชเวลาทําความเขาใจเนื้อหาของบทเรียนได
เร็วและชาตางกันคอนขางมาก นอกจากนี้ จากประสบการณ
ตรงในการสอนนักศึกษามานานปทําใหพบวา นักศึกษาขาด
ความกลาในการสอบถามปญหาตางๆ ในหองเรียน  

2. การเรียนการสอนในหองเรียนที่มีเวลาจํากัด โดย
สวนใหญใชเวลาไปกับการอธิบายเนื้อหา จึงขาดเวลาสําหรับ 
การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมในหองเรียน 

3. อาจารยผูสอน 1 ทาน รับผิดชอบนักศึกษาจํานวน
มาก จึงไมสามารถควบคุมการเรียนการสอนใหเกิดประ-
สิทธิภาพอยางสูงสุด 

อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทําความ
เขาใจเนื้อหาไดไมพรอมกันของผูเรียนนั้น ธงชัย (2543) 
ไดพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาหลักการเบื ้องตนของ
ระบบรับสงดวยเสนใยแกวนําแสง เพื ่อฝกอบรมใหแก
พนักงานขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย โดยติด 
ต้ังบทเรียนออนไลนที่ใชงานบนเครือขายอินทราเน็ต/
อินเทอรเน็ตขององคการ ซึ่งพนักงานสามารถเขามาศึกษา 
ดวยตนเองดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล บทเรียน
ออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.6/81.1 สูงกวา
เกณฑ 80/80 ซึ่งบทเรียนดังกลาวไดรับความสนใจจาก
พนักงานและสามารถชวยเหลือผูเรียนที่เรียนไมทันใน
หองเรียนหรือผูเรียนที่ไมสามารถเขาหองเรียนได สวน
ผลการวิจัยของ นพศักดิ์ (2544) ซึ่งเปนการสรางและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติ-
มีเดีย เพื่อใชเปนบทเรียนประจําวิชา เครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน (Introduction to Computer Network) สาขาวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี-
ราชมงคล พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอน
และหลังเรียนมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากบทเรียนมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่ต้ังไว (สวนที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
88.23-85.64 และสวนที่ 2 มีประสิทธิภาพ 90.64-86.05)  
ประกอบกับบทเรียนมีรูปแบบมัลติมีเดีย ทําใหบทเรียน
ดังกลาวชวยลดการจินตนาการของผูเรียนซึ่งจะสงผลให
ผูเรียนที่เขาใจเนื้อหาไดยากสามารถทําความเขาใจเนื้อหาที่
มีความซับซอนไดงายขึ้น อีกทั้งคุณสมบัติของบทเรียนซึ่ง
สามารถเก็บบันทึกขอมูลการเรียนของผูเรียนแตละคนไว  
 



 

ทําใหผูเรียนสามารถทราบถึงพัฒนาการของตนเอง รวมทั้ง
พัฒนาทักษะการเรียนไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ เสาวคนธ 
(2541, อางถึงใน นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท, 2544: 117) ยัง
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง ระบบปฏิบัติการของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาวิธีการสอนปกติ สอดคลองกับผลการวิจัยของรุจ-
โรจน (2543, 121 อางถึงใน สรวงสุดา  สายสีสด, 2545: 61)  
ที่ไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมงมุม 
ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนดวยบท-
เรียนคอมพิวเตอรผานระบบเครือขายใยแมงมุมสูงกวา
นิสิตที่เรียนโดยวิธีปกติ 

บทเรียนออนไลนกําลังเขามามีบทบาทที่สําคัญตอ
ระบบการศึกษา เนื่องจากมีคุณลักษณะของการเรียนรูที่เอื้อ
ประโยชนหลายดาน (ไพโรจน  ตีรณธนนากุล, 2546: 23) 
อาทิ ผู เรียนสามารถกําหนดการเรียนรูไดดวยตนเอง มี
ความอิสระในการเรียนรูเนื่องจากไมจํากัดเวลาและสถาน-
ที่ ดังผลการวิจัยของ สรวงสุดา (2545: 61) สรุปไววา บท- 
เรียนออนไลน วิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร สามารถลด
ขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ในการเรียน ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมที่เรียนดวย
วิธีการสอนปกติ ขอสรุปที่ไดทําใหเช่ือไดวาบทเรียนออน-
ไลนสามารถลดขอจํากัดเรื่อง เวลาเรียนในหองเรียน สวน
ปญหาการขาดเวลาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมในหองเรียนนั้น 
สกินเนอร (Skinner) ผูเสนอแนะวิธีสอนโดยใชเครื่องชวย
สอนและบทเรียนสําเร็จรูป (พรรณี, 2538: 309-311) เช่ือวา
บทเรียนแบบโปรแกรมสําเร็จรูปสามารถขจัดปญหาที่เกิด 
ขึ้นในหองเรียน ไดแก การสอนเนื้อหาที่ไมเปนขั้นตอน ครู
ไมสามารถใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ไดทันทวงทีเนื่อง 
จากตองใชเวลามากในการตรวจงานของผูเรียนแตละคน 
และปญหาการปอนกลับไดไมทั่วถึงเพราะมีผูเรียนจํานวน
มาก ทั้งนี้การใชบทเรียนแบบโปรแกรมสําเร็จรูปผาน
คอมพิวเตอรสามารถปอนกลับไดทันที ทําใหผูเรียนทราบ
คําตอบที่ถูกตองในหัวขอที่กําลังเรียนและปรับปรุงขอ 
ผิดพลาดกอนที่จะเรียนในหัวขอหรือเนื้อหาลําดับถัดไป  
ซึ่งจากประสบการณการสอนในหองเรียนตองยอมรับวา
กระบวนการใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู 
 

สิ่งที่บกพรองหรือทําผิดพลาดนั้นนับเปนกระบวนการที่
สําคัญสําหรับวิชาที่ตองใชจินตนาการหรือตองใชทักษะ
การคํานวณมาก เชน วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร เปนตน 
ดังนั้น การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมและสามารถใหขอมูลปอน 
กลับไดทันทีจึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเพิ่มสูงขึ้น ดังผลวิจัยของทัศนา (2545: 41) ซึ่ง
สรุปไววาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
ออกแบบฐานขอมูลของวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเนน
ความถนัดของแตละบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนตามความ
ถนัดของตนเอง และทบทวนหรือทําแบบฝกหัดในแตละ
ขอนานเทาใดก็ไดและสามารถทบทวนใหมโดยไมตองเรง
ใหทันเพื่อน และผูเรียนที่เรียนไดรวดเร็วก็ไมตองรอนั้น 
ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐเพนซิลวาเนีย มีนัก-
ศึกษากวาครึ่งหนึ่งลงเรียนแบบอีเลิรนนิ่งอยางนอยคนละ 1 
วิชา และนิตยสารไทม บงช้ีไววา ไมเกิน พ.ศ. 2563 มากกวา
ครึ่งหนึ่งของการศึกษาจะใชวิธีอีเลิรนนิ่ง เพราะคุณสมบัติ
แบบ “Anyone, Anywhere and Anytime” นอกจากนี้ พ.ศ. 
2549 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในญี่ปุน 
298 แหง เปดสอนแบบอีเลิรนนิ่ง เพิ่มเปน 2 เทาเมื่อเทียบกับ
ป พ.ศ. 2545 (ศรีศักดิ์  จามรมาน, กรกฎาคม 2552) ในตาง 
ประเทศทั่วโลกกําลังมีการพัฒนาการเรียนแบบอีเลิรนนิ่ง
กันอยางกวางขวาง ดังเชน จอหนสัน และคณะ (Johnson et 
al, 2000) ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการเรียนแบบออนไลน 
(Online Learning) และการเรียนแบบเผชิญหนาในหองเรียน 
(Face to Face Learning) ในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (HRD: Human Resource Development) โดยจัด
นักศึกษาเปน 2 กลุม กลุมแรกลงทะเบียนเรียนแบบเกา สวน
กลุมที่ 2 ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน กลุมละ 19 คน โดย
ที่นักศึกษาทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางเกี่ยวกับอายุ พ้ืนฐาน
การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และประสบการณการทํางาน  
ผลการเรียนปรากฏวาไมมีความแตกตางระหวางการเรียนทั้ง 
2 แบบ ซึ่งผลดังกลาวสนับสนุนประสิทธิผลของการเรียน
แบบออนไลนที่สามารถทดแทนการเรียนแบบบรรยายใน
หองเรียน เกรบ (Grabe, 2005) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใช
การจดบันทึกการสอนออนไลน (Online Note) ในรายวิชา
จิตวิทยาเบื้องตน (Introductory Psychology) ขึ้น กอนมีการ
เรียนการสอนทุกครั้ง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ใชการ 
 



 

จดบันทึกการสอนออนไลนรวมกับการเขาหองเรียนจะมี 
ผลการเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมใชการจดบันทึกการสอน
ออนไลน 

จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยคาดหวังถึงประโยชน
จากการสรางบทเรียนออนไลนขอแรก คือ ทําใหปญหาการ
ทําความเขาใจบทเรียนไดไมพรอมกันของนักศึกษาลดลง 
เพราะผูเรียนสามารถเรียนบทเรียนออนไลนควบคูไปกับ
การเรียนในหองเรียน ซึ่งอาจจะเรียนกอนหรือหลังเรียนใน
หองเรียนก็ได อีกทั้งผูเรียนสามารถกําหนดเวลาเรียนได
หรือจะเรียนบทเรียนเดิมกี่ครั้งก็ได และเมื่อการเรียนเนื้อ 
หาสวนใดไมเขาใจก็สามารถยอนดูเฉพาะเนื้อหาสวนที่ไม
เขาใจได ซึ่งเปนคุณสมบัติของบทเรียนออนไลนในเรื่อง
ของความอิสระในการเรียน สถานที่เรียนและเวลาเรียน  
นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดดวยตนเอง และ
บทเรียนสามารถที่จะใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) การ
เรียนรูทันทีที่ผูเรียนทําแบบฝกหัดผิดพลาดหรือสามารถ
ใหผลเฉลยประกอบกับคําอธิบายได อีกทั้งผูเรียนสามารถ
ยอนทําแบบฝกหัดไดตามตองการ สามารถปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงหรือเพิ่มเติมแบบฝกหัดไดภายหลัง ดังนั้น บทเรียน
ออนไลนจึงนาจะลดปญหาของการขาดแคลนเวลาทําแบบ 
ฝกหัดเพิ่มเติมในหองเรียนไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม  
ถาสามารถพัฒนาบทเรียนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ  
ตามเกณฑและมีความนาสนใจดึงดูดใหผูเรียนอยากเรียนรู 
อาจารยผูสอนจะสามารถมอบหมายใหผูเรียนศึกษาบท 
เรียนออนไลนกอนเขาเรียนเนื้อหาในชั้นเรียน เพื่อชวยให
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหองเรียนซึ่งมีนักศึกษา
จํานวนมากตออาจารย 1 ทาน เพิ่มขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การสุมตัวอยาง
และการแจกแจงการสุมตัวอยางใชประกอบการสอนวิชา 
สถิติเบื้องตนและสถิติเพื่อสังคมศาสตร   

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เรื่อง 
การสุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยาง 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนออนไลน เรื่อง การสุมตัวอยางและการแจกแจงการ
สุมตัวอยาง 

 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียน
ออนไลน เรื่อง การสุมตัวอยางและการแจกแจงการสุม
ตัวอยาง 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนออนไลน เรื่อง การสุมตัวอยางและการแจก
แจงการสุมตัวอยาง ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวย
บทเรียนออนไลนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนออนไลน 
เรื่อง การสุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยาง 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ประชากรศึกษาในการวิจัยเปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 
คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา สถิติเบื้องตน (สถ.201) ภาคการศึกษา
ที่ 3 (ภาคฤดูรอน) ปการศึกษา 2549 (มีทั้งหมด 2 กลุมๆ ละ 
80 คน) เปนนักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชาสถิติเบื้องตนมากอน
มีจํานวนทั้งหมด 115 คน   

เนื้อหาที่ใชดําเนินการสรางบทเรียนออนไลน เรื่องการ
สุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยาง มีเนื้อหาสาระ
และแบบฝกหัดเกี่ยวของกับหัวขอเทคนิคการสุมตัวอยาง
และการแจกแจงการสุมตัวอยางเฉพาะกรณีการแจกแจง
คาเฉลี่ยตัวอยางเทานั้น โดยอาศัยเนื้อหาจากหนังสือสถิติ
เบื้องตน (สถ.201) ในหัวขอการสุมตัวอยางและการแจก 
แจงการสุมตัวอยาง และหนังสือสถิติเพื่อสังคมศาสตร 
(สถ.203) เฉพาะหัวขอ เทคนิคการสุมตัวอยางของคณาจารย
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ซึ่งใชเวลาเรียน 4 คาบๆ ละ 70 นาที 

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรการเรียนดวยบทเรียน
ออนไลน เรื่องการสุมตัวอยางและการแจกแจงการสุม
ตัวอยาง และ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน
ออนไลน ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 



 

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ  
บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่ออกแบบและพัฒนาใหบรรจุเนื้อหาวิชาที่ไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองและการนําเสนออยางเหมาะสม 
เพื่อนํามาลงในอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตเซิรฟเวอรสวน 
กลาง ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนผานโปรแกรมอินเทอรเน็ต
เว็บบราวเซอร (Web Browser) เพื่อเรียนทดแทนหรือเรียน
เสริมเนื้อหาในหองเรียนจนบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

บทเรียนออนไลน เร่ือง การสุมตัวอยางและการแจก
แจงการสุมตัวอยาง หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่นําเสนอเนื้อหาเรื่องดังกลาว เพื่อประกอบการสอน
เสริมวิชาสถิติเบื้องตน (สถ.201) และวิชาสถิติเพื่อสังคม-
ศาสตร (สถ.203) โดยติดตั้งอยูในเครื่องเซิรฟเวอรของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (http:// 
tulip.bu.ac.th/~sirirat.w) 

ประสิทธิภาพบทเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการ
ทําแบบฝกหัดในบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนโดย
เฉลี่ยของผูเรียน คิดเปนรอยละตามเกณฑที่กําหนด (E1/E2) 
เชน เกณฑ 80/80 แสดงวาผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดใน
บทเรียนถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 80 และทําแบบทดสอบหลัง
เรียนครบถวนทุกหัวขอถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 80 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูอัน
เกิดจากกระบวนการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน  เรื่องการ

สุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยาง ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต/อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ในชวงเวลาที่กําหนด 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาคณะบัญชีและ
บริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติเบื้องตน ในภาคการ
เรียนที่ 3 (ภาคฤดูรอน) ปการศึกษา 2549 และเปนนักศึกษา 
ที่ไมเคยเรียนวิชาสถิติเบื้องตนมากอน ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 
115 คน 

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติ
เบื้องตนที่มีความสมัครใจเรียนบทเรียนออนไลน เรื่องการ
สุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยาง ปรากฏวามี
นักศึกษาสมัครใจเขารวมการทดลอง 33 คน  

 
เคร่ืองมือวิจัย 
1. บทเรียนออนไลน เรื่องการสุมตัวอยางและการแจก

แจงการสุมตัวอยาง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบทเรียน

ออนไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การสรางและทดสอบบทเรียนมีขั้นตอนดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

การสรางบทเรียนออนไลน ในเบื้องตนผูวิจัยไดทําการ 
ศึกษาโปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนออนไลน และเลือกใช
โปรแกรมแมคโครมีเดีย แฟลซ เอ็มเอ็กซ (Macromedia  
Flash MX) ซึ่งคุณสมบัติที่เลือกใชเนื่องจากเปนโปรแกรม   
ที่มีความสามารถในการสรางภาพเคลื่อนไหวไดดี จากนั้น    
 

ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาที่จะสรางเปนบทเรียนออนไลน 
เรื่อง การสุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยางจาก
หนังสือสถิติ เบื้องตน (สถ .201) สวนหนังสือสถิ ติ เพื่อ
สังคมศาสตร (สถ.203) เฉพาะหัวขอการสุมตัวอยาง (เนื่อง 
จากหัวขอการแจกแจงการสุมตัวอยางทางภาควิชาไดตัด    
 

ข้ันที่ 5: ประเมินบทเรียน        
โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา      
และผูเชี่ยวชาญดานการผลติ     
ส่ือมัลติมีเดีย 

ไมผาน  ผลการประเมิน 

ปรับปรุง 

 ผลการทดสอบ 

ข้ันที่ 1: ศึกษาโปรแกรมสําหรับ
สรางบทเรียน 

เทคนิควิธีการใชโปรแกรม  
สําหรับสรางมัลติมีเดีย 

ข้ันที่ 2: ศึกษาเนือ้หาสําหรับสราง
บทเรียน 

เนื้อหาถูกจดัจําแนกเปนรายหัวขอ   
และจดัลําดับการนําเสนอแตละหัวขอ 

ข้ันที่ 3: สรางสตอรี่บอรดเพือ่
เตรียมสรางบทเรียนออนไลน 

ข้ันที่ 4: สรางบทเรียนออนไลน  

แผนการและลําดบัขั้นตอน 
การสรางบทเรียน พรอม 
รายละเอียดของการดําเนินเรื่อง 

บทเรียนออนไลน นําเสนอทาง
เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปรับปรุง 

 ผาน 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ E1/E2 

ข้ันที่ 6: ทดสอบประสิทธิภาพ
บทเรียนออนไลน 

เปนไปตามเกณฑ E1/E2 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย
บทเรียนออนไลน 



 

ออกจากการสอนวิชานี้) เขียนโดยคณาจารยภาควิชาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และ
ไดลําดับเนื้อหาในการสรางบทเรียนดังตอไปนี้ 

1. การสุมตัวอยาง (Sampling) 
 1.1  ความสําคัญและความหมายของการสุมตัวอยาง 
 1.2  คําศัพทที่เกี่ยวของกับการสุมตัวอยาง 
2. เทคนิคการสุมตัวอยาง (Sampling Technique) 
 2.1  การสุมตัวอยางแบบทราบความนาจะเปน 

(Probability Sampling) 
   ก. การสุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) 
   ข. การสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic 

Sampling) 
        ค. การสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified  

Sampling) 
  ง. การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 
 2.2  การสุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน 

(Non-probability Sampling) 
   ก. การสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Conve-

nience Sampling) 
   ข. การสุมตัวอยางแบบตามความประสงค 

(Judgement Sampling) 
   ค. การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sam-

pling) 
3.  การแจกแจงการสุมตัวอยาง (Sampling Distribu-

tion) 
   3.1 การคํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของการแจกแจงคาเฉลี่ย ตัวอยางกรณีสุมตัวอยางแบบแทนที่
กลับคืน 
 3.2  การคํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการแจกแจงคาเฉลี่ยตัวอยางกรณีสุมตัวอยางแบบไม
แทนที่กลับคืน 
 3.3  การแจกแจงความถี่แบบโคงปกติของคาเฉลี่ย
ตัวอยาง 
 

พัฒนาบทเรียนออนไลนตามลําดับเนื้อหาขางตนพรอม
แบบฝกหัดตามลําดับหัวขอ นําบทเรียนที่สรางขึ้นตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา และประเมินความเหมาะสมของการ
นําเสนอดานตางๆ โดยผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและ

การผลิตสื่อและสื่อประสม เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาใหบทเรียนมีวามถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 
แลวจึงดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนทั้งหมด   
3 ครั้ง 

การทดสอบครั้งแรกเปนการทดสอบรายบุคคล โดย
นักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชาสถิติเบื้องตน และไมใชกลุม
ตัวอยางที่จะทดลองจริง จํานวน 3 คน ใหทดลองเรียนดวย
บทเรียนออนไลนเรื่องการสุมตัวอยางและการแจกแจง
การสุมตัวอยาง สวนการทดสอบครั้งที่ 2 เปนการทดสอบ
กลุมเล็ก โดยนักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชาสถิติเบื้องตน 
จํานวน 8 คน (ไมใชกลุมตัวอยางที่จะทดลองจริง) ซึ่งเลือก
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง และออน ทดลองเรียน
ดวยบทเรียนออนไลน ปรากฏวาผลการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง 
คาประสิทธิภาพบทเรียนเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว จึงทํา
การทดสอบจริง (ครั้งที่ 3) โดยนักศึกษากลุมตัวอยางที่
สมัครใจเรียนดวยบทเรียนออนไลน และไมเคยเรียนวิชา 
สถิติเบื้องตน จํานวน 33 คน (หัวขอเทคนิคการสุมตัวอยาง
มีนักศึกษาเขารวมการทดลองจนเสร็จสิ้น 25 คน สวน
หัวขอการแจกแจงการสุมตัวอยางมีนักศึกษาเขารวมการ
ทดลองจนเสร็จสิ้น จํานวน 33 คน) โดยใหนักศึกษาทํา
แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) แบบฝกหัดในบทเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนครบถวนทุกหัวขอ (Post-test) 
เมื่อวิเคราะหผลจากนักศึกษาตัวอยางปรากฏวาไดประ-
สิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไวทั้ง 2 หัวขอ 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
รางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมแลวสรางขอคําถามปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ นําขอคําถามใหผู เชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองตาม
วัตถุประสงค พรอมแกไขปรับปรุง และนําไปทดลองใชกับ
นักศึกษาที่เรียนวิชาสถิติ จํานวน 50 คน ปรากฏวาตองปรับ 
ปรุงแกไขโดยตัดขอคําถามที่มีระดับความยากและอํานาจ
จําแนกไมอยูในเกณฑที่ตองการออก จํานวน 8 ขอ เหลือ 30 
ขอ แลวนําไปทดสอบอีกครั้งกับนักศึกษาที่เรียนวิชาสถิติ
จํานวน 40 คน เพื่อวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ ไดแก ระดับความยาก อํานาจจําแนก และความ
เที่ยงตามสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน 20  

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
บทเรียนออนไลน โดยรางประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใชบทเรียนออนไลนจํานวน 9 ขอ ประกอบดวยคําถาม



 

เกี่ยวกับความคิดเห็นเชิงบวกตอการเรียนดวยบทเรียน
ออนไลน 5 ขอ ไดแก ความสนใจเรียนเสริมความรูนอก
หองเรียนดวยบทเรียนออนไลน การเรียนเสริมโดยบท 
เรียนออนไลนมีประโยชนมาก บทเรียนออนไลนชวยให
ไดทําแบบฝกหัดนอกหองเรียนไดเพิ่มขึ้น บทเรียนออน-
ไลนชวยใหทานทําขอสอบวิชาสถิติ เรื่องการสุมตัวอยาง   
และการแจกแจงการสุมตัวอยางไดดีขึ้น และตองการให  
วิชาอื่นๆ มีบทเรียนออนไลนหรือไม และถามีบทเรียน
ออนไลนบทอื่นๆ ทานจะใชเรียนเสริมกอนการสอบ และ
คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเชิงลบตอการเรียนดวยบท 
เรียนออนไลน 4 ขอ ทานชอบเรียนรูดวยตนเองโดยไมตอง 

เขาหองเรียน ทานชอบการเรียนสถิติแบบเดิมกับอาจารย
ในหองเรียนหรือไม ทานมีความรูสึกอึดอัดขณะเรียนดวย
บทเรียนออนไลน และบทเรียนออนไลนไมมีประโยชนใน
การชวยเสริมความเขาใจเนื้อหา นอกจากนี้ ยังประกอบ 
ดวยคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาที่พบ และขอเสนอแนะ 
(สําหรับการสอบถามเพิ่มเติมหลังจากไดรับแบบสอบถาม
ความคิดเห็นคืนจากนักศึกษา) หลังจากรางขอคําถามจึงนํา 
ไปใหผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบความชัดเจนและความ
สอดคลองกับประเด็นที่ตองการสอบถาม แลวทดลอง     
ใชกับนักศึกษา จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ประเด็นที่สอบถาม 

  
การวิเคราะหขอมูล 
1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนใชสูตร E1/E2 
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 E1  คือ  คาเฉลี่ยจากอัตราสวนของคะแนนแบบฝกหัดในบทเรียนคิดเปนรอยละ 
 E2  คือ  คาเฉลี่ยจากอัตราสวนของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 
 X  คือ   คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดในบทเรียน 
 Y   คือ   คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 N   คือ   จํานวนผูเรียน 
 A   คือ   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดในบทเรียน 

 B     คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
สําหรับการหาประสิทธิภาพบทเรียนนั้น ไพโรจน

และคณะ (2546: 208-209) ไดกําหนดเกณฑการยอมรับคา
ประสิทธิภาพบทเรียนที่ไดจากการทดสอบไว โดยใชคา
เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนที่ต้ังไว ± 2.5% กลาวคือ 
ถาผูสรางบทเรียนตั้งเกณฑไวที่ 80/80 เมื่อทดสอบบท 
เรียนที่สรางขึ้นปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพสูงกวา 82.5 
แสดงวาบทเรียนดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่  
ต้ังไว และถาบทเรียนมีคาประสิทธิภาพต่ํากวา 77.5 แสดง
วาบทเรียนมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑที่ต้ังไว สวนบท 
เรียนที่มีคาประสิทธิภาพอยูระหวาง 77.5 ถึง 82.5 ใหถือวา 
 

บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด อยางไรก็ตาม 
ถาบทเรียนออนไลนมีประสิทธิภาพไมถึงเกณฑจําเปนตอง
แกไขปรับปรุงจนถึงเกณฑที่ต้ังไว 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสถิ ติ        
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง  
ระหวางคาเฉลี่ยสองประชากรที่ไมเปนอิสระกัน โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

3. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเรียนตอการ  
ใชบทเรียนออนไลน ใชการคํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 



 

ผลการวิจัย 
1. บทเรียนออนไลน เผยแพรผานเว็บไซตของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (http:// 
tulip.bu.ac.th/~sirirat.w) มีลักษณะบรรยายผสมเนื้อหา 
และภาพเคลื่อนไหวบางชวง และมีแบบฝกหัดใหนักศึกษา
ทดลองทําหลังจากเรียนจบแตละหัวขอ แบบฝกหัดมี
ลักษณะเปนปรนัย 4 ตัวเลือก เมื่อทําเสร็จแตละขอบท 
เรียนจะประเมินความถูกตองพรอมผลเฉลยและคําอธิบาย
สั้นๆ เมื่อทําไมถูกตอง จากการการประเมินประสิทธิภาพ
บทเรียนออนไลนทั้ง 2 หัวขอ พบวา หัวขอเทคนิคการ   
สุมตัวอยาง มีประสิทธิภาพ 79.4/82.8 สวนหัวขอการแจก
แจงการสุมตัวอยางมีประสิทธิภาพ 80.9/80.5 นอกจากนี้
บทเรียนออนไลนไดรับการประเมินความคิดเห็นจากผู 
เ ช่ียวชาญดานเนื้อหาและผู เ ช่ียวชาญดานการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียอยูในเกณฑดีถึงดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67 - 4.67)  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับ
ความยาก 0.04-0.80 อํานาจจําแนก 0.30-0.70 และคาความ
เที่ยงของแบบทดสอบทั้งชุดเทากับ 0.77 แสดงวาแบบ 
ทดสอบอยูในเกณฑคอนขางงายจนถึงคอนขางยาก และ
สามารถจําแนกไดในระดับดีถึงดีมาก สวนคาความเที่ยง
แสดงวาเครื่องมือมีคุณภาพพอใช 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน แยกเปน 2 หัวขอ คือ 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนบทเรียนออนไลนหัวขอ เทคนิคการ
สุมตัวอยางสูงกวากอนเรียน และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
บทเรียนออนไลนหัวขอ การแจกแจงการสุมตัวอยางสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ทั้ง 2 หัวขอ ซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานวิจัย 

4. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษากลุม
ทดลองตอบทเรียนออนไลน เรื่อง การสุมตัวอยางและ  
การแจกแจงการสุมตัวอยาง แบงเปนคําถามเชิงบวก 5 
หัวขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 
ไดแก ความสนใจเรียนเสริมความรูนอกหองเรียนดวย
บทเรียนออนไลน การเรียนเสริมโดยบทเรียนออนไลนมี
ประโยชนมาก บทเรียนออนไลนชวยใหไดทําแบบฝกหัด
นอกหองเรียนไดเพิ่มขึ้น บทเรียนออนไลนชวยใหทานทํา
ขอสอบวิชาสถิติ เรื่องการสุมตัวอยางและการแจกแจงการ   
สุมตัวอยางไดดีขึ้น และตองการใหวิชาอื่นๆ มีบทเรียน
ออนไลนหรือไม สําหรับขอคําถามที่นักศึกษามีความคิด-
เห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด ไดแก ถามีบทเรียนออน-

ไลนบทอื่นๆ ทานจะใชเรียนเสริมกอนการสอบ และขอ
คําถามเชิงลบมีทั้งหมด 4 หัวขอ มีจํานวน 2 หัวขอที่
นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยปานกลาง ไดแก 
ทานชอบเรียนรูดวยตนเองโดยไมตองเขาหองเรียนและ
ทานชอบการเรียนสถิติแบบเดิมกับอาจารยในหองเรียน
หรือไม สวน 2 หัวขอที่เหลือนักศึกษามีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยนอย ไดแก ทานมีความรูสึกอึดอัดขณะ  
เรียนดวยบทเรียนออนไลน บทเรียนออนไลนไมมีประ- 
โยชนในการชวยเสริมความเขาใจเนื้อหา 
 
การอภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยครั ้งนี ้เปนการพัฒนาบทเรียนออนไลนใช
สําหรับใหนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมนอกหองเรียนในรายวิชา 
สถิติเบื้องตนและสถิติเพื่อสังคมศาสตร  เรื่องการสุม
ตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยาง ผลการวิจัยปรากฏ
วาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนหัวขอเทคนิคการ 
สุมตัวอยาง เมื่อเปรียบเทียบระหวางรอยละของคะแนน
แบบฝกหัดในบทเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
เทากับ 79.4/82.8 ซึ่งในหัวขอแรกคาประสิทธิภาพ 79.4 
เปนคาที่อยูในชวง 77.5 ถึง 82.5 (80 ± 2.5%) ซึ่งถือวาบท 
เรียนดังกลาวมีมีประสิทธิภาพอยูในชวงที่ยอมรับไดตาม
เกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว (ไพโรจน  ตีรณธนนากุล, 2546: 208-
209) สวนหัวขอการแจกแจงการสุมตัวอยางมีประสิทธิ-
ภาพ 80.9/80.5 จึงกลาวไดวาบทเรียนออนไลนทั้ง 2 หัวขอ
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวากอนเรียนดวย
บทเรียนออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาคาประสิทธิภาพของบทเรียนพบวา รอย
ละของคะแนนแบบฝกหัดในบทเรียนและรอยละของ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน
เปนไปตามเกณฑ 80/80 สอดคลองกับผลการวิจัย นัก 
วิจัยหลายทาน ดังเชน ธงชัย  ทองอยู (2543) ที่ไดพัฒนา
บทเรียนออนไลนวิชาหลักการเบื้องตนของระบบรับสง
ดวยเสนใยแกวนําแสง  เพื่อฝกอบรมใหแกพนักงาน
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซึ่งประสิทธิภาพของ
บทเรียนเทากับ 86/81 และอารสา  แสงสงา (2546) พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องกรรมวาจก (Passive 
Voice) สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดศึกษาประสิทธิภาพ



 

บทเรียนจากกลุมตัวอยางนักเรียน 10 คน ปรากฏวาบท 
เรียนมีประสิทธิภาพ 80.73/81.05  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นปรากฏวา 
ผลสัมฤทธิ์หลังจากเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สรวงสุดา  สายสีสด (2544) ไดสรางและ
พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียน
ออนไลนสูงกวานักศึกษาที่ เรียนดวยวิธีการสอนปกติ 
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลาย
ทานที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน 
เปนตนวา เสนีย ทองผาสุข (2544) ใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนระบบมัลติมี เดีย  วิชาเครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน ฝกอบรมใหแกพนักงานของธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยภายหลังอบรมสูง
กวากอนอบรม และทัศนา  จันทะเรือง (2544) ใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการออกแบบฐานขอมูลสําหรับ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู
วิชาสถิติ หัวขอการสุมตัวอยางและการแจกแจงการสุม
ตัวอยางดวยบทเรียนออนไลนโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี  
ความคิดเห็นที่มีระดับคะแนนสูงสุด (เห็นดวยมากที่สุด)   
คือ นักศึกษาสวนใหญตองการใหมีบทเรียนออนไลน       
ของ บทอื่นๆ ในวิชาสถิติ เพื่อใชเรียนเสริมกอนสอบ รอง 
ลงมาคือ ตองการใหวิชาอื่นๆ ทําบทเรียนออนไลนดวย 
สําหรับอันดับที่สามนั้นมีหลายประเด็น กลาวโดยรวม    
คือ นักศึกษารูสึกสนใจการเรียนดวยบทเรียนออนไลน  
การเรียนเสริมโดยบทเรียนออนไลนมีประโยชนมาก และ
ยังชวยทําใหทําแบบฝกหัดนอกหองเรียนไดมากขึ้น 
สําหรับความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่า (เห็น
ดวยนอย) ไดแก ความรูสึกอึดอัดขณะเรียนเสริมดวยบท- 
เรียนออนไลนและความคิดเห็นวาบทเรียนออนไลน ไมมี
ประโยชนในการเสริมความเขาใจเนื้อหา 

จากผลการวิจัยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
การเรียนดวยบทเรียนออนไลนอยูในระดับดี แสดงวา
นักศึกษาชอบการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน ในบรรดา

นักศึกษาที่เขาทดลองเรียนบทเรียนออนไลนสวนใหญมี
ความกระตือรือรนตอการเรียนรูมาก มีนักศึกษาเพียง 2   
คน (จากการทําการทดลองทั้งหมด) ที่เรียนไปบางสวน
แลวขอไมเขารวมการทดลอง เพราะไมสามารถเรียนรูดวย
ตนเองได และเมื่อเรียนไปชวงหน่ึงผูวิจัยไดเดินสอบถาม
ถึงความเขาใจเนื้อหาซึ่งนักศึกษาที่ถูกถามจะตอบวาเขาใจ 
และจากผลของการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
นักศึกษาที่ไมเคยเรียนเนื้อหา เรื่อง การสุมตัวอยางและ        
การแจกแจงการสุมตัวอยาง ปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 แสดงใหเห็นวาบทเรียนออนไลน เรื่อง การ
สุมตัวอยางและการแจกแจงการสุมตัวอยางสามารถใช
ทดแทนการเรียนรูในหองเรียนไดกรณีนักศึกษามีความรู
พ้ืนฐานที่เพียงพอตอการเรียนรูในเรื่องดังกลาว นักศึกษา  
ที่จบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตรจะมีความสนใจเรียน
มากกวานักศึกษาที่จบมัธยมปลายสายอื่นๆ และบทเรียน
ออนไลนจะมีประโยชนมากเชนกันในการใชเรียนควบคู
กับการเรียนในหองเรียน อีกทั้ง นักศึกษาบางสวนตองการ
ใหทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมจากที่มีอยูในบทเรียน  นอกจากนี้
บทเรียนออนไลนสามารถแกปญหาการขาดแคลนเวลา   
ในการทําแบบฝกหัดในหองเรียนได และปญหาการเรียน
เนื้อหาที่สอนในหองเรียนไมทัน เพราะนักศึกษาสามารถ
เขาเรียนบทเรียนไดตลอดเวลา แตไมสามารถขจัดปญหา
เรื่องพื้นความรูของนักศึกษาที่ไมเทาเทียมกันได โดย 
เฉพาะวิชาที่อยูในสาขาทางคณิตศาสตร จะเห็นไดจาก      
มีนักศึกษา 2 คนที่เรียนไปบางสวนแลวขอไมรวมการ
ทดลอง เนื่องจากไมสามารถเรียนรูดวยตนเองได สําหรับ
การแกปญหาอาจารยผูสอน 1 ทานตอนักศึกษาจํานวนมาก
นั้น อาจจะตองมีการทดลองสรางบทเรียนออนไลนที่มี
ครบถวนทุกหัวขอและมีระบบมอบหมายใหนักศึกษา   
บางกลุมที่มี พ้ืนฐานการเรียนรูที่ดีไปศึกษาดวยตนเอง   
หรือมอบหมายใหนักศึกษาทุกคนศึกษาบทเรียนออนไลน   
กอนเรียนเนื้อหาในหองเรียนแลวทําการประเมินผลใน
หองเรียน  

นอกจากนี้บทเรียนออนไลนยังเหมาะสําหรับการเปน
บทเรียนเสริมความรูหลังจากไดผานการเรียนในหองเรียน
มาแลว และจะมีประโยชนมากสําหรับนักศึกษาที่มีความ
สนใจที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง และนักศึกษาที่ตอง 
การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมกอนการสอบ   
 



 

ขอเสนอแนะ 
1.   บทเรียนไมควรใชเวลานานเกินไป ควรตัดเปน

หัวขอสั้นๆ และมอบหมายใหนักศึกษาเรียนเพียงครั้งละ  
1-2 หัวขอ 

2.  การใชบทเรียนออนไลนนั้นควรจะมีการติดตาม
ประเมินผลการเรียน เชน มีการสอบในหองเรียนหลังจาก
มอบหมายใหนักศึกษาเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

3.  วิชาที่ควรจัดทําบทเรียนออนไลนควรเปนรายวิชา   
ที่นักศึกษาใหความสําคัญในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
หรือรายวิชาที่ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาสนใจศึกษามากถึงมาก
ที่สุด เชน วิชาหลักของหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียน 

4.  ควรมีการทดลองจําแนกกลุมนักศึกษาโดยอาศัย
ผลการเรียนและคณะ เพื่อจัดกลุมนักศึกษาที่สามารถเรียน
ออนไลนไดอยางสัมฤทธิ ์ผลเทียบเทากับการเรียนกับ
อาจารยผู สอนในหองเรียน ซึ่งอาจจะทําใหสามารถใช
บทเรียนออนไลนทดแทนการเรียนในหองเรียนไดอยาง
สมบูรณ 

5.  การใชเทคโนโลยีเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสูความ
เปนเลิศทางดานการเรียนการสอน ควรจะมีการผสานของ
ผูเช่ียวชาญดานตางๆ ไดแก ดานคอมพิวเตอร ดานวิชาการ  
และดานการออกแบบสรางสรรค สรางบทเรียนออนไลน
แบบสรุปเนื้อหา มีแบบฝกหัดพรอมเฉลยอยางเพียงพอใน
รายวิชาตางๆ ที่มีความยาก เพื่อใหนักศึกษาใชสําหรับการ
ทบทวน (ติว) กอนสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาค          
ซึ่งจะทําใหบทเรียนออนไลนถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากบทเรียนออนไลนสามารถแกปญหาการเรียน
เนื้อหาที่สอนในหองเรียนไมทันและการขาดแคลนเวลาใน
การทําแบบฝกหัด  

6.  กระแสการใชบทเรียนออนไลนในตางประเทศ   
เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป การวางแผนใชการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ควรจะมีการคนหากลุมเปาหมายที่มีความพรอม 
ในการเรียนแตไมสามารถเขาเรียนตามเวลาเรียนปกติเพื่อ
เปนกลุมนํารอง ในการทดลองใชการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน  

 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งให      

ทุนสนับสนุนการวิจัย งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี เนื่องจากรองศาสตราจารยทัศนีย  ชังเทศ ผูชวย-
ศาสตราจารย วิไลลักษณ   เสรีตระกูล   รศ .ดร .วัฒนา         
วีรชาติยานุกุล และผู เช่ียวชาญดานเนื้อหาบทเรียนและ    
ดานการผลิตสื่อมัลติมี เดีย  ซึ่ งชวยใหคําแนะนํา  และ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลน 
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  ธนการพาณิช ผูชวย-
ศาสตราจารยมาริสา  ตอฑีฆะ ผูชวยศาสตราจารยปราณี 
สวัสดิสรรพ อาจารยศิริพร  กนกชัยสกุล อาจารยอานนท  
เสถียรวงศ และอาจารยณัฐพล  คชสําโรง และแผนก 
บริการโสตทัศนูปกรณกลวยน้ําไท ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ อาจารยพรรณี  ลํ้าวรรณวงศ และขอบใจ
บรรดานักศึกษาที่ชวยเหลือในการสรางบทเรียนออนไลน
ครั้งนี้  

ในการแกไขงานวิจัยผูวิจัยขอขอบคุณ ผูชวยศาสตรา-
จารยปราณี  สวัสดิสรรพ ที่คอยใหคําปรึกษา และผูชวย-
ศาสตราจารยมาริสา  ตอฑีฆะ ชวยประสานกลุมนักศึกษา
ตัวอยาง 

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดา  และ  
หลวงพอจรัญ ฐิตฺธมฺโม ซึ่งชวยเปนกําลังใจและใหทุก    
สิ่งทุกอยางจนเกิดเปนผลงานวิจัยฉบับนี้ 
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ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  วีรชาติยานุกุล สําเร็จการศึกษา 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนอาจารย
ประจําภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานทางดานวิชาการ ประเภทงาน 
วิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน เรื่องการสุมตัวอยางและการ
แจกแจงการสุมตัวอยาง ประเภทเอกสารประกอบการสอน 
ไดแก สถิติเพื่อสังคมศาสตร และประเภทตํารา ไดแก ความ 
รูเบื้องตนเกี่ยวกบัสถิติและการวิจัย 
 


