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บทคัดย่อ
การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัสำาหรบัครู

ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กอ่นและหลงัการการเรยีนรู้ด้วยบทเรียนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวจัิย และ 3) ศกึษาระดบัความ
พงึพอใจของครรูะดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานต่อการเรียนรู้ดว้ยบทเรยีนอเีลร์ินนิง่เร่ืองความรูเ้กีย่วกบัการวจิยั 
กลุม่ตัวอยา่งเปน็ครูระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจำานวน 26 คน มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เครื่องมือวิจัย ได้แก่ บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย แบบทดสอบก่อนและ
หลังเรยีน และแบบประเมนิความพึงพอใจตอ่บทเรยีนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวจิยั สถติสิำาหรบั
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบท ี(t-test dependent samples) ผล
การวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำาหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานม ี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.03/85.50 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
เรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 และ  
3) ครูระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมคีวามพึงพอใจตอ่การเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่วกบั 
การวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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Abstract
The purposes of research  were: 1) to develop electronic learning on research  

knowledge for basic educational teachers to be efficiency 80/80, 2) to compare achievement 
of pretest and posttest after learning with electronic learning on research knowledge, and  
3) to study the level of satisfaction of basic educational teachers after learning with electronic 
learning on research knowledge. The research samples were 26 basic educational teachers 
that collected from purposive sampling. Research tools were electronic learning on research 
knowledge, pretest and posttest and satisfaction questionnaire. Statistics were analyzed by 
mean, standard deviation and t-test for dependent samples. Research results revealed that: 
1) electronic learning on research knowledge for basic educational teachers had efficiency 
82.03/85.50. 2) posttest score was higher than pretest score at significant level.01, and 
3) basic educational teachers were satisfied to electronic learning on research knowledge 
at high level. 
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บทนำา
ครูเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญใน

การจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำาหนด บทบาทของครูนอกเหนือไป จากการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว ครูยังต้องมีความ
สามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการทำาวจัิย เพ่ือสรา้ง
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ นำามาแก้ปัญหา 
ปรบัปรงุและพฒันาการศกึษา ใช้ประโยชน์จากผล
งานวจิยัขบัเคลือ่นการพัฒนาการศกึษาใหก้า้วหน้า
อย่างต่อเนื่อง คุรุสภาเห็นความสำาคัญของครูด้าน
การทำาวิจัย กำาหนดเป็นมาตรฐานของผู้ประกอบ
วชิาชพีครวูา่ ครจูะตอ้งปฏบิตัตินใหเ้ปน็ผูม้คีวามรู้ 
ความสามารถด้านการวิจัย (คณะกรรมการ 
ครุสภา, 2556: 45) 

การติดตามศึกษาการวิจัยของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า รายงานประจำาปี 
2558 โดยสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาผลงานทางวิชาการของครูยังไม่ทั่วถึงและ
ไม่เพียงพอ (สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2559: 61) งานวิจัยของครูที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยัง
ต้องพัฒนาคุณภาพ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2555: 
19-30) และการติดตามโครงการพัฒนาครูโดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) ของสถาบันพัฒนาครูและ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี รายงานผลพบว่า ผลงาน
วิจัยในชั้นเรียนของของครูยังต้องพัฒนาระเบียบ
วิธีวิจัย สาเหตุหนึ่งมาจากขาดความรู้ในระเบียบ
วิธีวิจัย และขาดบุคคลให้ความช่วยเหลือแนะนำา
ด้านการวิจัย (สุดารัตน์ หวลมุกดา และคณะ, 
2556: 10-15) 

การส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย 
แก่ครูระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานวิธีหนึ่ งคือ  
การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning หรือ  
electronic Learning) ซ่ึงเปน็รปูแบบการเรยีนการ
สอนถา่ยทอดเนือ้หาโดยใชอ้ปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์
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ต่างๆ สื่อสารผ่านทางออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตส่งไปยังผู้เรียน นับได้ว่าบทเรียนอี
เลิร์นน่ิงเป็นตัวกลางส่งข้อมูลความรู้ระหว่างผู้ส่ง
ข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนผ่านช่องทางซึ่งมีการออกแบบอย่างเป็น
ระบบ เหมาะสมกบัครทูีอ่ยู่ในโรงเรยีนห่างไกลจาก
แหลง่เรยีนรูก้ารสัญจรไปมาไมส่ะดวก ครูมโีอกาส
เรยีนรูไ้ดท้กุเวลาเมือ่พรอ้มและมเีวลาวา่ง ไมจ่ำากดั
สถานที่ สามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่รบกวน
เวลางานในหน้าที่

ลั กษณะที่ ดี ของบทเรียนอี เลิ ร์นนิ่ ง
ทางการศกึษาประกอบด้วย ประการแรกควรมีการ
จัดทำาเนื้อหาบทเรียน ได้แก่ แผนการสอน เนื้อหา
และแบบทดสอบ ทั้งหมดนี้ต้องผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงก่อนนำาไป
ใช้ ประการที่สองควรมีระบบการจัดการถ่ายทอด
เนื้อหาบทเรียน ระบบควรออกแบบให้มีความต่อ
เนื่องในการเข้าถึงเน้ือหาได้ไม่ติดขัด ออกแบบให้
มีทิศทางการเคลื่อนที่ก่อนหลังและสามารถย้อน
กลับไปมาได้ตามต้องการ สามารถใช้สื่อประสม 
(Multimedia) ประกอบเน้ือหาได้หลายประเภท
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ประการท่ีสาม
ควรมีระบบการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน
และหลังการเรียนเสร็จสิ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถ
ปฏบิตักิารทดสอบได้ด้วยตนเองและระบบสามารถ
แสดงผลคะแนนได้ทันที และประการสุดท้าย 
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งควรมีช่องทางแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่างครูและ 
ผู้เรียน สามารถส่งสัญญาณออนไลน์ เช่ือมโยง 
ถงึกนั สามารถเรยีนรูร้ว่มกนัได ้(จติตมิา จติบรรเทา,  
2557: 15-17) (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557: 
11-16)

การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมี 5  
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ความจำาเป็นในการใช้

บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรม
การสอน วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์วัตถุประสงค์
การเรียนรู้  และวิเคราะห์ปัจจัยที่ เ ก่ียวข้อง  
2) ขัน้การพฒันา (Development) เปน็ขัน้กำาหนด
กระบวนการเรยีนการสอนตัง้แตก่ารสรา้งแผนการ
เรียนการสอน การสอน การเลือกใช้สื่อการสอน 
กำาหนดวิธีและเครื่องมือสำาหรับการประเมินผล 
และการวางแผนและพัฒนาระบบการจัดการ  
3) ข้ันการนำาไปใช้ (Implementation) เป็นขั้น
การนำาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่พัฒนาแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มผู้ เรียนอื่นในสถานการณ์จริง และ  
4) การประเมินผล (Evaluation)เป็นขั้นการ
ประเมินผลบทเรียนอีเลิร์นนิ่งระหว่างใช้งานและ
หลังใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผ่านการ
ปรับปรุงแล้วนำากลับไปทดลองใช้ ทำาเช่นนี้ซ้ำาๆ  
จนแน่ใจว่าผลที่ได้เป็นที่พอใจ (FAO, 2011:  
22-26 ; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557: 29-36)

การประเมินผลบทเ รียนอี เลิ ร์นนิ่ ง
พิจารณาตามวัตถุประสงค์ว่า สร้างขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร บทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานด้าน
ต่างๆ จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น ด้าน
ธรุกจิสรา้งบทเรยีนอเีลริน์นิง่เพือ่เพิม่ยอดการขาย  
การประเมินผลก็ควรพิจารณาข้อมูลยอดการขาย
ว่าเพิม่อยา่งไร เปน็ต้น การพฒันาบทเรยีนอีเลริน์นิง่ 
ทางการศึกษา ผลที่ต้องการคือ การเปลี่ยนแปลง
ผลการเรยีนรู้เปน็หลกั (Noesgaard & Orngreen,  
2015: 278-290) การประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนควรมีการประเมินผลย่อย (formative  
assessment) เพือ่ดพูฒันาการเรยีนรูร้ะหวา่งเรยีน  
และการประเมินหลังการเรียนสิ้นสุด เพื่อวินิจฉัย
ตัดสินผลการเรียนรู้ การประเมินควรกระทำาเช่น
เดยีวกบัการจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนปกต ิ
นอกจากนี้การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งทางการ
ศึกษาควรคำานึงถึงความรู้สึกหรือความคิดเห็น 
ของผูเ้รยีนรว่มดว้ย (Ozkan and Koseler, 2009: 
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1285-1296) โดยเฉพาะการมปีฏสัิมพันธร์ะหวา่ง
กัน (Interaction) กับผู้อื่น (Cole Shelley and 
Swartz, 2014: 111-131) FAO (2011: 14) 
กลา่วถงึส่ิงสำาคญัทีต้่องประเมนิม ี4 ประการ ได้แก ่
1 ผลการเรียนรู้ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีต้ังใจไวห้รือไม ่2 ความรูส้กึตอบสนองของ
ผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตลอด
ระยะเวลาการเรียน 3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและ 4 ผลลัพธ์
สุดท้ายที่เกิดขึ้น เช่น เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ  
ลดค่าใช้จ่าย สิ่งที่ไม่ต้องการลดลง เป็นต้น 

ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้พัฒนาบทเรยีน
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำาหรับครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำาหนดให้การ
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นน่ิงเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามเป็นผลการ
เรียนรูแ้ละความรูส้กึตอบสนองของผูเ้รยีน ผลการ 
เรียนรูใ้นลกัษณะการประเมนิผลย่อย และประเมนิ
หลังการเรียนสิ้นสุดเพื่อตัดสินผลการเรียน ได้แก่ 
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
ความรู้ เ ก่ียวกับการวิจัย แสดงสัญญาลักษณ์
ค่าประสิทธิภาพด้วย E

1
/E

2
 และผลการเรียนรู้ 

ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
จากการเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบกอ่นเรยีนและ
คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นน่ิง
เรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และความรู้สึกตอบ
สนองของผู้เรียน ได้แก่ 3) ระดับความพึงพอใจ
ได้มาจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อบทเรียน
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อศึกษา
ว่า การเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้
เก่ียวกบัการวจิยัใหผ้ลต่อประสทิธภิาพ ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน และระดับความพึงพอใจอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเร่ือง

ความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัสำาหรบัครรูะดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์น
นิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 

3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครู
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
ครรูะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่รียนดว้ย

บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ก�รออกแบบก�รวิจัย

การวิจัยครัง้นี ้การออกแบบการวิจยัใช้รปู
แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (one group pretest-
posttest design) 

ก�รทดสอบ
ก่อนเรียน

ทดลองให ้
ตัวแปรต้น

ก�รทดสอบ
หลังเรียน

O
1

X O
2

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ไดแ้ก ่โรงเรยีนสังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 
1 ในเขตพื้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน 
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สรุาษฎรธ์านเีขต 1 ในเขตพ้ืนทีอ่ำาเภอเมือง จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี จำานวน 26 โรงเรียน ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง และเลือกครูกลุ่มตัวอย่าง 
มาโรงเรียนละ 1 คนด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย ได้ครู 
กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 26 คน 

ตัวแปร

ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียน 
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

ตัวแปรตาม ได้แก่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ 2 ระดับความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย

1. บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเร่ืองความรู้เกี่ยว
กับการวิจัย จำานวน 10 เรื่อง รวม 20 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ชื่อเรื่อง-สาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การเรยีนรู ้กระบวนการจดัการเรียนรู ้(ขัน้นำาเขา้สู่
บทเรียน ขั้นศึกษาบทเรียน และขั้นสรุป) และการ
วดัและประเมินผล กำาหนดการเรยีน 10 ครัง้ๆ ละ 
2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง

1.2 เน้ือหาบทเรยีนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยมี 10 เรื่อง ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
การวิจัย การกำาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน
และวัตถุประสงค์การวิจัย การเลือกรูปแบบการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลความหมายขอ้มลู หลกัการเขยีนเคา้โครง
วิจัย และหลักการเขียนรายงานการวิจัย 

บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและ

ปรับปรุงแก้ไขก่อน จึงนำาไปทดลองใช้ (try out) 
ครั้งที่ 1 กับครูซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 3 
คน ทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับครูซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 9 คน ผลการตอบแบบทดสอบและแบบ
วัดความพึงพอใจนำาไปคำานวณและปรับปรุงแก้ไข 
จนกระทั่งบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยพร้อมใช้กับครูกลุ่มตัวอย่าง

2. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย แบ่งเป็นแบบทดสอบท้ายเนื้อหา ซึ่งมี
ข้อสอบลักษณะเป็นชนิดแบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จำานวน 10 เนื้อหาๆ ละ 10 ข้อ และแบบ
ทดสอบใช้สำาหรับวัดความรู้ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 1 ฉบับ ข้อสอบเป็นชนิดแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือกจำานวนข้อสอบ 30 ข้อ มีขั้นตอนการ
สร้างแบบทดสอบ 4 ข้ันตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้ กำาหนดเนื้อหาสร้างเป็น
แบบทดสอบ 2) นำาแบบทดสอบตรวจสอบความ
เที่ยงตรง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุง
แกไ้ข 3) นำาแบบทดสอบไปทดลองใชก้บักลุม่อืน่ซึง่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจำานวนมากกว่า 50 คนขึ้นไป  
ผลการทดสอบนำามาวเิคราะหห์าคา่ความยากงา่ย 
ค่าอำานาจจำาแนกเป็นรายข้อ และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์- 
ริชาร์ดสัน กำาหนดเกณฑ์ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.2-0.8 ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความยาก
โดยรวมเท่ากับ 0.57 ค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 
0.2 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ได้ค่าอำานาจจำาแนก
โดยรวมเท่ากับ 0.38 และค่าความเชื่อมั่นกำาหนด
เกณฑ์ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อสอบและ
แบบทดสอบโดย ใชโ้ปรแกรมการวเิคราะหข์อ้สอบ
อิงเกณฑ์ ของศักดิ์สิทธ์ วัชรารัตน์ (2558) และ 
4) นำาแบบ ทดสอบไปใช้กับครูกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ด้วย
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บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า มรีะดับความ
พึงพอใจ 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ การสร้างมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) พิจารณาวัตถุประสงค์การสร้าง
แบบสอบถาม จำาแนกข้อคำาถามเป็นด้านต่างๆ  
ไดแ้ก ่ดา้นการจัดรปูแบบเวบ็ไซต ์ดา้นการออกแบบ  
ด้านเน้ือหาบทเรียน และด้านการประเมินผล 
สร้างเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 2) นำา
แบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้ เ ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความเทีย่งตรง และปรบัปรงุแกไ้ข 3) นำา
แบบสอบถามความพงึพอใจไปทดลองใชก้บัครซูึง่
ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง (เคยทดลองใชบ้ทเรยีนอเีลริน์นิง่
มาแลว้) ผลการตอบท่ีได้นำามาหาค่าอำานาจจำาแนก 
ผลการวิเคราะห์ได้ค่าอำานาจจำาแนกโดยรวม
เท่ากับ 0.58 และความเชื่อมั่น ด้วยสัมประสิทธิ์
เอลฟา โดยใช้สูตรของครอนบัค กำาหนดเกณฑ์
ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อ
ม่ันเท่ากับ 0.79 การวิเคราะห์ใช้โปรแกรมการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับของศักดิ์สิทธ์  
วชัรารตัน ์(2558) นำาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปใช้กับครูกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทำาหนังสือติดต่อโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานีเขต 1 ซึ่งครูกลุ่มตัวอย่างทำางานอยู่ 

2. อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนของ
การเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง่ใหค้รกูลุม่ตวัอย่าง
ทราบ และเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ในการติดต่อ
ระหว่างเรียน

3. ครูกลุ่มตัวอย่างทำาการทดสอบก่อน
เรียน หลังจากน้ันเรียนรู้ด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง
เรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 10 เนื้อหาๆ ละ 2 

ชัว่โมง รวมจำานวน 20 ชัว่โมง เมือ่เรยีนเสรจ็แตล่ะ
เนื้อหาให้ทำาแบบทดสอบส่วนท้ายเนื้อหา และ
เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาครูกลุ่มตัวอย่างทำาแบบ
ทดสอบหลังเรียนและตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 

4. นำาผลการทดสอบและผลการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย กำาหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 เท่ากับ 80/80 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกอ่นเรยีนและหลังเรยีนดว้ยบทเรยีน
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test dependent samples) 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัย 

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เก่ียวกับการวิจัย
กำาหนดเกณฑ์ E

1
/E

2
 เท่ากับ 80/80 E

1
 หมายถึง  

ประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการเรียนรู้ หรือ
ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนระหว่างการใช้บทเรียน 
อเีลริน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวจัิย E

2
 หมายถงึ  

ประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายหลัง
การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับ 
การวิจัย สรุปผลค่าประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 ใน 

ตาราง 1 ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบท
เรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยพบว่า 
คา่ประสทิธภิาพ E

1
/E

2
 มค่ีาเทา่กบั 82.03/85.50 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที  
หรือ t-test dependent samples แสดงผลใน
ตาราง 2 ดังนี้

ต�ร�ง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

คะแนน คะแนนเต็ม จำ�นวนครู คะแนนรวม
ค่�ประสิทธิภ�พ

E
1
/E

2

คะแนนระหว่างเรียนด้วยบท
เรียนอีเลิร์นนิ่ง 

100 26 2133 E
1
 = 82.03

คะแนนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

30 26 667 E
2
 = 85.50

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน คะแนนเต็ม จำ�นวนครู สถิติที

ก่อนเรียน 30 26 13.73 5.43
9.109*

หลังเรียน 30 26 25.65 4.92
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรยีนอเีลริน์น่ิงเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัพบ
วา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีน
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสูงกว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เก่ียวกับการวิจัยแสดง
ในตาราง 3 ดังนี้
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จากตาราง 3 พบว่าครูระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนอีเลิร์นน่ิงเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( =4.30, S.D.=0.27) โดย
มีความพึงพอใจระดับมาก 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 
1. ด้านการออกแบบประเมินผล ( =4.43, 
S.D.=0.11) 2. ด้านการออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
( =4.39, S.D.=0.09) และ 3. ด้านการจดัรปูแบบ
เว็บไซต์ ( =4.35, S.D.=0.13) 

อภิปรายผล
การวิ จัยครั้งนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อต้องการ

พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเร่ืองความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย ผลการวิจัยนำามาเป็นประเด็นอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรยีนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวจิยั
พบวา่ คา่ประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง่เรือ่ง
ความรู้เก่ียวกับการวิจัยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.03/85.50 เปน็ไปตามเกณฑแ์สดงวา่ บทเรยีน
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสามารถให้
ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ขึ้น
ไป และสามารถใหผ้ลการเรยีนรูห้ลงัจากการเรยีน

สิ้นสุดสูงกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์เนื่องมา
จากบทเรยีนอเีลิรน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวิจยั
ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลอง
หาค่าประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขซ้ำาๆ จน
พร้อมใช้งาน ปัจจัยอ่ืนที่ช่วยให้ค่าประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ ได้แก่ 1) การเตรียมเนื้อหาบทเรียน
ใหเ้ขา้ใจง่ายชัดเจนสมบรูณจ์บในตวัเองโดยไมต่อ้ง
พึ่งผู้สอน การออกแบบให้ผู้เรียนสามารถวัดและ
ประเมินความรู้ด้วยตัวเอง และเนื้อหาบทเรียน
ออกแบบให้เหมาะสมกับระบบนำาส่งไปยังผู้เรียน 
สอดคลอ้งกบัหลกัออกแบบเนือ้หาบทเรยีนอเีลริน์
นิง่ของฐาปนีย ์ธรรมเมธา (2557: 29-36) 2) การ
หาคณุภาพของขอ้สอบและแบบทดสอบใชส้ำาหรบั
ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนและแบบ 
ทดสอบสว่นทา้ยแตล่ะเนือ้หา ไดแ้ก่ ความเทีย่งตรง  
ความยาก ค่าอำานาจจำาแนก และความเชื่อมั่น 
ผา่นการทดลองใช ้กบักลุ่มทดลองอืน่และปรบัปรงุ
แกไ้ข ทำาซ้ำาหลายครัง้จนกระทัง่ใหผ้ลคณุภาพเปน็
ไปตามเกณฑ์ ส่ิงนี้มีส่วนช่วยให้ผลการเรียนที่ได้
ตรงตามความสามารถจริงของผู้เรียน ผู้เรียนเห็น
ผลการเรียนรู้ของตนเองเกิดการตระหนักรู้และ
ต้องการพัฒนาตนเอง 3) การออกแบบระบบ
เว็บไซต์ จัดให้มีระบบจัดการโดยมีผู้ดูแลระบบ 

ต�ร�ง 3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านต่างๆ ของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

ร�ยก�รประเมิน S.D. ระดับเกณฑ์

1. ด้านการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 4.35 0.13 มาก

2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 4.30 0.16 มาก

3. ด้านการออกแบบเนื้อหาบทเรียน 4.39 0.09 มาก

4. ด้านการออกแบบประเมินผล 4.43 0.11 มาก

 รวม 4.30 0.27 ม�ก
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คอยดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ และระบบของผู้ใช้
หรือครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประยุกต์ขั้น
ตอนการสรา้งระบบเวบ็ไซตข์องจินตวรี ์คลา้ยสงัข ์ 
(2555: 26-36) ต้ังแต่การวิ เคราะห์ เช่น 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 
ผูเ้รียน สือ่ ฯลฯ เป็นตน้ การออกแบบเวบ็ไซต ์การ
พัฒนา การนำาไปใช้ และการวัดและประเมินผล  
โดยคำานึงถึงประโยชนข์องผู้เรยีนและอำานวยความ
สะดวกต่อการใช้งาน 

กล่าวได้ว่า การดำาเนินการวางแผนอย่าง
รัดกุมทั้งทางด้านเนื้อหาบทเรียน การเตรียมการ
หาคุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบสำาหรับ
ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ออกแบบระบบเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้ผล
การเรยีนรูข้องครรูะดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานสงูขึน้ 
ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสูงตามไปด้วย

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรยีนอเีลริน์น่ิงเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัพบ
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญท่ี
ระดับ .01 แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการ
พัฒนาสูงขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยการพัฒนา
บทเรียน อีเลิร์นนิ่งของวรรณิภา ปัททุม (2556) 
Emelyanova and Voronina (2017: 33-49) 
ปัจจัยช่วยสนับสนุนดังท่ีกล่าวในเหตุผลของค่า
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ได้แก่ 1) การออกแบบ
เนือ้หาบทเรียนบทเรยีนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรูเ้กีย่ว
กับการวจัิยมคีวามเหมาะสมกบัครรูะดับการศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน เน้ือหาชัดเจนตรงประเด็น ยากงา่ยพอ
สมควร ไม่ลงลึกจนเกินไปหรือน้อยเกินไปจนจับ
ประเด็นไม่ได้ เรียงลำาดับเนื้อหาก่อนหลังให้เข้าใจ
ง่ายและมีการยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การวจิยัในชัน้เรยีนแตล่ะขัน้ตอน 2) การออกแบบ

ระบบเวบ็ไซตม์คีวามยดืหยุน่เพยีงพอ ครรูะดบัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเข้าระบบและเรียนรู้ได้
ตามสะดวก สามารถย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหา
ท่ีผ่านมาได้ สามารถข้ามไปยังเนื้อหาท่ีตนเอง
สนใจได้ และเมื่อต้องการหยุดการเรียนก็สามารถ
ออกจากระบบได้ทุกเวลา ถ้าต้องการเรียนต่อก็
สามารถเรียกเนื้อหาเดิมขึ้นมาเรียนได้ตามที่ตน
ตอ้งการ ระบบจะเกบ็ขอ้มลูการเรยีนรูแ้ละผลการ
ตอบข้อสอบจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ การทำา
แบบทดสอบระบบจะแจง้สถานการณเ์ขา้ทำา คอื มี
เวลาให้ทำาแบบทดสอบ 30 นาที และสามารถทำา
ข้อสอบได้ 2 ครั้งโดยระบบจะเลือกเอาคะแนนที่
ดีท่ีสุดเมื่อผู้เรียนทำาแบบทดสอบเสร็จสิ้นสามารถ
ทราบผลคะแนนทันที 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เก่ียวกับการวิจัยพบว่า
อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ผลการวิเคราะห์
นีเ้กดิจากความพงึพอใจในเนือ้หาบทเรยีนและการ
ออกแบบระบบเว็บไซต์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ครู
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเรยีนรูต้ามความสะดวก
ของตนเอง ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลทั่วไปของครูระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานกอ่นเรยีน ทำาความรูจ้กัสรา้ง
ความคุน้เคยและเปดิชอ่งทางสำาหรบัการตดิตอ่ให้
คำาปรกึษาหรอืเกดิขอ้สงสยัตอ้งการคำาตอบ เพือ่ให้
ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสบายใจเมื่อ
ต้องการซักถามข้อสงสัย อารมณ์ผ่อนคลายลด
ความเครยีดหรอืความลำาบากใจเมือ่ตอ้งเรยีนรู ้ไม่
เร่งรัดเวลาในการเรียน ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู ้
ที่จัดให้ในการวิจัยคร้ังนี้ สอดคล้องกับรายงาน
วิจัยของนอร์สการ์ดและออนกรีน (Noesgaard  
and Orngreen, 2015: 278-290) ว่าการเรียน
ด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิ่งให้ประสบความสำาเร็จ
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ต้องมีปัจจัยสนับสนุน เช่น ความสะดวกสบาย
ในการเรียน ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการ
เรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ทรัพยากรเพียงพอ แรง
จูงใจของผู้เรียน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้อง
ต้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและคอมพิวเตอร์ 
การวัดผลการเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าจะต้องการวัด
อะไรและวัดได้ตรงตามต้องการ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของออซเคนและโคสเล่อร์ (Ozkan 
and Koseler, 2009: 1285-1296) ว่า ปัจจัย
เสรมิสรา้งความพงึพอใจในการเรยีนรูด้้วยบทเรยีน 
อีเลริน์นิง่ ไดแ้ก ่คณุภาพของระบบ คุณภาพการให้
บรกิาร คณุภาพเนือ้หา มมุมองของผูเ้รยีน ทศันคติ
ของผู้สอน และการสนับสนุนการเรียนรู้ 

สรปุวา่ การพัฒนาบทเรยีนอเีลริน์น่ิงเรือ่ง
ความรู้เก่ียวกับการวิจัย มีแนวทางการพัฒนาให้
มีลักษณะสำาคัญตามหลักการออกแบบบทเรียน
อีเลิร์นนิ่งที่ดี ประการแรกควรให้ความสำาคัญกับ
เนื้อหาของบทเรียนเป็นส่ิงสำาคัญที่สุด ซึ่งจะต้อง
ผา่นการพจิารณาจากผูเ้ช่ียวชาญกอ่นนำาไปทดลอง
ใชแ้ละปรบัปรงุแกไ้ขจนไดต้ามเกณฑแ์ลว้จงึจะนำา
ไปใช ้ประการทีส่องควรออกแบบระบบการจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงวัตถุประสงค์และ
ผู้ใช้งานเป็นหลัก เพราะการเรียนรู้ด้วยบทเรียน 
อีเลิร์นน่ิงเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบ
การจัดการจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้เรียน มี
หนทางเคลื่อนเข้าถึงเน้ือหาบทเรียนตั้งแต่จุด
เริ่มต้นจนกระทั่งจบการเรียนหรือตามที่ผู้เรียน
ตอ้งการ และประการสุดทา้ยคอื มปีจัจยัสนบัสนุน
การเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนต้องทำาได้สะดวก เพราะเป็นการเรียนทาง
ไกลดว้ยตนเอง บางครัง้ผูเ้รยีนอาจมขีอ้สงสยั เกดิ
คำาถามต้องการหาคำาตอบหรอืคำาแนะนำา บทเรยีน 
อีเลิร์นนิ่งควรเปิดช่องทางให้ผู้ เรียนได้ติดต่อ 
สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันเองหรือติดต่อกลับมาหาผู้สอนได้ เมื่อ 
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

พัฒนาเป็นไปตามหลักการออกแบบที่ดีแล้วย่อม
ให้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลง�นวิจัย

ไปใช้

บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยสามารถนำาเนื้อหาไปใช้เสริมสร้างความรู้ 
ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยซึ่ง
นับว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเรียนรู้ สิ่งสำาคัญ
และจำาเป็นต้องพัฒนาตามมา ได้แก่ พฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เช่น การฝึกฝนให้เกิด
ทักษะด้านปฏิบัติการวิจัยให้สามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง ซึ่งในระยะแรกอาจต้องหาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการทำาวิจัยให้คำาแนะนำาจนกว่าจะปฏิบัติได้
เอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย เช่น 
การสรา้งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม มพีฤตกิรรมบง่
บอกถึงความเป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย เป็นต้น 

ข้อดีของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งประการหนึ่ง
คือลักษณะออนไลน์ซึ่งมีช่องทางการติดต่ออยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทำาให้บทเรียน
อีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เก่ียวกับการวิจัยท่ีสร้างข้ึนนี้
นำาไปใชเ้ผยแพร่ความรูไ้ดอ้ยา่งกว้างขวาง ในระยะ
ต่อไปสิ่งที่ต้องพัฒนาคือการปรับปรุงบทเรียนให้
มีความหลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ เสริม
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย เช่น การนำา
เสนองานวิจยัประเภทตา่งๆ ตวัอยา่งการออกแบบ
การวิจยั โปรแกรมการวิเคราะหข์อ้มลู แนวทางการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ผลงานวิจัยและบทความ
วิจัย จัดทำาเว็บไซต์ให้น่าสนใจโดยใช้สื่อประสม 
อืน่ๆ เขา้มาชว่ย เชน่ ภาพ วดิทีศัน ์แสง ส ีเปน็ตน้ 

ข้อพึงระวังของการวิจัยคร้ังนี้ต่อผลการ
เรยีนรูเ้มือ่เรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง่เรือ่งความรู ้
เกี่ยวกับการวิจัย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านทาง
ออนไลน์ ผู้เรียนต้องควบคุมตนเองให้ผ่านการ
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เรียนรู้ทุกขั้นตอนตามกำาหนด บางครั้งพบว่าผู้
เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้น้อย สังเกตจาก
ระยะเวลาการเรียนรู้ ผลการตอบข้อสอบรายข้อ 
คะแนนสอบ และการติดตามสอบถาม การแก้ไข
ควรเพ่ิมความน่าสนใจให้กับบทเรียน เพิ่มสื่อ
ประสมในเน้ือหาบทเรียนให้มีความหลากหลาย 
การจัดระบบของเว็บไซต์ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน 

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป

ผลการวิจัยครั้งนี้นำาไปใช้เป็นแนวทาง
การทำาวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ การติดตามครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าสามารถนำาความรู้จากบท

เรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างผลงานวิจัยของตนเองได้ 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับ 
การวิจยัดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่พฒันาเปน็แหลง่เผยแพร ่
ความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยที่ทันสมัย พัฒนาให้
เป็นแหล่งให้คำาปรึกษาการวิจัยและแลกเปลี่ยน 
ความคดิเหน็ระหวา่งครรูะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พัฒนาให้เป็นช่องทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การวิจัยระหว่างครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และเปน็แบบอยา่งในการพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง่
ในวิชาอื่นๆ ต่อไป 
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