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บทคัดย่ อ
การค้ นคว้ าอิสระระดับปริ ญญาโทนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรี ยนสาหรั บการเรี ยนแบบห้ องเรี ยนออนไลน์ โดยใช้ เนือ้ หา
เรื่ อง โครงสร้ างเมล็ดพันธุ์ เป็ นเนื อ้ หาการเรี ยนหลัก ใช้ การออกแบบสื่อการเรี ยนโดยการใช้ ภาพถ่ ายสี การ์ ตูนเคลื่อนไหว มีสีสันที่
สวยงาม ใช้ เสียงประกอบดึงดูดความสนใจ ตามทฤษฎีการออกแบบสื่อของกาเย่ ผลจากการนาไปใช้ และ ทาการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ วยวิธีการประเมินแบบ Black Box พบว่ า ระบบงานนี ้ มีประสิทธิภาพ ในระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพ
สื่อ วัดจากผู้เรี ยนที่ใช้ งาน โดยใช้ ค่าเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) พบว่ าระดับ
คะแนนที่ได้ มีค่า 84/81 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ตงั ้ ไว้

บทนา
การศึ ก ษาเป็ นกิ จ กรรมหนึ่ งที่ ใช้ ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล
ข่ าวสาร การพัฒนาสื่อการสอน การประชุม การสืบค้ นตารา
เอกสาร คู่ มื อ การเรี ย นการสอนทางไกล การอบรม ฯลฯ
สามารถท าได้ โ ดยสะดวกและรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ สามารถค้ นคว้ าหาความรู้ จากแหล่ งต่ างๆ ทัง้ ในและ
ต่ างประเทศโดยที่มีอุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ และเครื อข่ ายการ
รั บส่ งข้ อมูล
บทเรี ยน วิทยาการเมล็ดพันธุ์นัน้ เป็ นวิชาที่มีการเรี ยน
การสอนปกติใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากการเรี ยนในห้ องเรี ยนปกติ
กับหนังสือประจาวิชา ก็ยงั ไม่ มีส่ อื การเรี ยนการสอนเสริมใด ๆ
ซึ่ งในรายวิ ช าเหล่ านี ้ต้ องการสื่ อการเรี ยนการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้ นักศึกษาได้ มองเห็นภาพและลักษณะการ
ทางานของเมล็ดพันธุ์อย่ างชัดเจน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ ใน
การค้ นคว้ า ได้ ฝึกทบทวนทัง้ ในและนอกเวลาเรี ยน
จากข้ อจากัดด้ านการเรี ยนข้ างต้ น ผู้วิจัยเห็นสมควรที่
จะแสวงหาวิธีการใหม่ ท่ ชี ่ วยส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างรวดเร็ ว
และอานวยความสะดวกให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง
จากแหล่ งต่ างๆ กับแหล่ งการเรี ยนรู้ ท่ มี ีให้ ซึ่งประกอบไปด้ วย
บทเรี ย นบนเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถศึ ก ษา
ค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเอง มีระบบบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
ซึ่งเป็ นลักษณะของ ห้ องเรี ยนออนไลน์ ช่ วยส่ งเสริ มให้ ผ้ ูใช้
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุกเวลา
จากปั ญหาดั ง กล่ า วจึ ง ท าให้ เ กิ ด แนวทางการศึ ก ษา
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนสาหรั บนักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไปขึน้ เพื่อเป็ นเป็ นประโยชน์ ในการการเรี ยนการ
สอนสาหรั บต่ อยอดการเรี ยนรู้ ต่อไป

หน้ าจอห้ องสมุดภาพ

หน้ าจอประเมินผลการเรียน

หน้ าจอจัดทาข้ อสอบ

สรุ ปผล

หน้ าจอเนือ้ หาบทเรียน

หน้ าจอ แก้ ไขข้ อมูลผู้ดแู ลระบบ

หน้ าจอการจัดการไฟล์

การพั ฒ นาบทเรี ย นเรื่ องโครงสร้ างของเมล็ ด พั น ธุ์
สาหรั บห้ องเรี ยนออนไลน์ ได้ พัฒนาขึน้ โดยแบ่ งลักษณะงาน
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ระบบที่รองรั บตัวบทเรี ยนแบบห้ องเรี ยน
ออนไลน์ และบทเรี ยนที่ใช้ สาหรั บ การจัดการเรี ยนการสอน
ในห้ อ งเรี ย นออนไลน์ โดยผลการด าเนิ น งานในการการ
ทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมด้ วยแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบการทดสอบ
โปรแกรมแบบ Black-Box
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญทาง ด้ า น
คอมพิ ว เตอร์ และผู้ เ ชี่ ย วชาญส่ ว นเนื อ้ หาบทเรี ย น ในด้ า น
ประสิทธิภาพของตัวโปรแกรม
ด้ านการออกแบบการ
แสดงผลทางจอภาพ ด้ านการทางานได้ ตามความต้ องการของ
ผู้ใช้ ด้ านตัวบทเรี ยน ได้ ผลการทดสอบระบบในเชิงคุณภาพ
แล้ วได้ การยอมรั บประสิทธิภาพการใช้ งานอยู่ในระดับดี การ
วัดประสิทธิภาพสื่อจากผู้ใช้ งานโดยใช้ สูตร (E1/E2) ได้ ค่า =
84.0/81.5 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้
จากผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
ทัง้ 4 ด้ าน นัน้ สรุ ปได้ ว่า โปรแกรม มีประสิทธิภาพในระดับดี
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ งานในสถาบันการศึกษาได้

เอกสารอ้ างอิง

หน้ าจอเปิ ดหลักสูตรการเรียน

หน้ าจอแสดงตารางนัดพบอาจารย์

ทิพย์ เกสร บุญอาไพ. การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกล
ผ่ านอินเตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุ ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
2540.
วิชุดา รั ตนเพียร. การเรี ยนการสอนผ่ านเว็บ : ทางเลือกใหม่
ของเทคโนโลยีการศึกษาไทย. กรุ งเทพมหานคร :
วารสารครุ ศาสตร์ , 2540.
วสุ อมฤตสุทธิ์. การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์. อุบลราชธานี
: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.

