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การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart  
เร่ือง การออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 

The Development of the Learning Process MIAP with ClassStart Entitled 
Designing Template Power Point with Photoshop CS5. 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง 
การออกแบบTemplate Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 2) ศึกษาคุณภาพของบทเรียนออนไลนบ์น 
ClassStart เรื่อง การออกแบบTemplate Power point 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรยีนออนไลน์บน ClassStart 
เรื่อง การออกแบบTemplate Power point และ 4) ศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรยีนด้วยการพัฒนาผล
การเรยีนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 
จ านวน 30 คน โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อ าเภอสมเดจ็ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุม่ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนออนไลน์ 2) แบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลน ์3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพ (E1/E2) 
 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วย     
โปรแกรม Photoshop CS5 โดยรวมมีคณุภาพอยู่ในระดับมาก  ดชันีประสิทธิภาพของบทเรยีนออนไลน์บน ClassStart 
มีค่าเท่ากับ 88.89/82.17 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์บน ClassStart  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ: คลาสสตาร์ท, กระบวนการเรยีนรู้แบบ MIAP, การออกแบบเทมเพลต็ ,โปรแกรม Photoshop CS5,  
 

ABSTRACT 
 

 This study aims to 1) develop online MIAP with ClassStart the design Template Power point 
with Photoshop CS5 2) the quality of online tutorials on ClassStart 3) efficiency. the online tutorials 
on ClassStart and 4) the satisfaction of the students with the development of learning MIAP with 
ClassStart. The sample used in this students who were 30 2/1 Mahachai School Somdet Kalasin. It 
was selected from a cluster random sampling. The instrument used in this study was: 1) learning 2) 
quality of learning 3) test and achievement and 4) questionnaire. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation. and E1 / E2. 
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 The results showed that have online tutorials on ClassStart the design Template Power point 
with Photoshop CS5 showed quality online tutorials on ClassStart as a whole at a high level.  The 
performance index of online tutorials on ClassStart effectively meet the criteria 88.89 / 82.17 and the 
students' satisfaction with online lessons on ClassStart were at the highest level. 
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บทน า 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 ได้กล่าวถึงการให้ความส าคัญของเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการรวมเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพื่อเกิดความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : ออนไลน์) 

ปัจจุบันการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  ClassStart นับเป็น
เทคโนโลยีสื่อออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งสื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ โดยที่ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร 
แบ่งปันเนื้อหา จัดการบ้าน และภาระงาน ผ่านเครื่องมือภายในโปรแกรมโดยง่ายดายและรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปจัดการกลุ่มเรียนได้ทั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ 
ทุกเวลา จะสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างดี 

จากการที่ผู้วิจัยได้ออกสังเกตการณ์สอน ในรายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ในภาคเรียนท่ี 2/2557 ณ โรงเรียน
มหาไชยพิทยาคม ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านปัญหาการจัดการเรียน
การสอน พบว่า ครูยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบเดิม คือ ให้นักเรียนดูตาม
กระดานหนังสือเรียน การสอนยังไม่กระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ 
(ฉวีวรรณ จันทร์สะอาด, 2558 : สัมภาษณ์ ) 

โปรแกรม ClassStart คือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับ ผู้สอน ผู้เรียน สถาบันต่างๆ ที่มีระบบกลุ่ม
เรียน ระบบติดตามงาน ตลอดจนระบบติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มเรียน โดยที่ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันเนื้อหา 
จัดการบ้าน และภาระงาน ผ่านเครื่องมือภายในโปรแกรมโดยง่ายดายและรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปจัดการกลุ่มเรียนได้ทั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ ทุกเวลา 
(จันทวรรณ ปิยะวัฒน,์ 2556 : ออนไลน์) 

กระบวนการเรียนรู้แบบMIAP คือ กระบวนการที่ผู้สอนจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยผ่านขั้นตอนส าคัญ 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา M (Motivation) 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 3)ขั้นพยายาม (Application) และขั้น
ส าเร็จผล (Progress) เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์, 2527)   

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้แบบMIAP ด้วยโปรแกรม
ClassStart เรื่องการออกแบบTemplate Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop cs5 ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพือ่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่องการออกแบบTemplate Power point ด้วยโปรแกรม 

Photoshop CS5 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1.2 เพื่อหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่องการออกแบบTemplate Power point ด้วยโปแก

รม Photoshop CS5 
1.3.เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์บนClassStart เรื่อง การออกแบบTemplate Power point 

ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 
1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart 

เรื่อง การออกแบบTemplate Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง  
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วย

โปรแกรม ClassStart เรื่องการออกแบบTemplate Power point ด้วยโปรแกรมPhotoshop CS5 ผู้ศึกษาได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

2.1. ClassStart คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่
มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสาร ท างานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด โดย
สามารถเข้าไปจัดการกลุ่มเรียนได้ทั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ ทุกเวลา (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์, 
2556 : ออนไลน์) 

2.2 กระบวนการเรียนรู้แบบMIAP หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยผ่านขั้นตอนส าคัญ 
4 ขั้นตอน 1) Motivation คือการกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียนอาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การใช้ค าถามน า
การแสดงหรือท าอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ผู้เข้าเรียนรู้สึกและคิดตามหลังจากนั้นก็ท าการโยงเรื่องไปสู่ขั้นตอนที่สอง  2) 
Information ขั้นตอนนี้จะเป็นการให้เนื้อหากับผู้เข้าอบรมเป็นข้ันตอนของสาระ เนื้อหา รายละเอียด ความรู้ต่างๆ จะอยู่
ในช่วงนี้ 3) Application เป็นขั้นตอนที่ต้องการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หรือไม่ขั้นตอนนี้จะถือเป็นการสอบผู้เรียนนั่นเองอาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การถามค าถามหรือให้อธิบายให้ฟังหรือให้แสดง
ให้ดูให้ปฏิบัติจริง 4) Progress ขั้นตอนนี้ก็จะต่อเนื่องกับช่วง Application เราก็จะน าเอาผลของการสอบ การปฏิบัติมา
ท าการตรวจสอบว่าผ่านตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วก็ Feedback กลับไป ถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เราก็จะรู้ว่า
ผู้เรียนยังขาดความรู้อะไร และก็ท าการแก้ไข แล้วก็สรุปท าความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง(สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์, 2527)   

2.3 เนื้อหาการพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template 
Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ได้สอดคล้องกับกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
ได้มาจากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาระที่ 3 มาตรฐานข้อที่ 4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 
ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี ้1) ความหมายของ Template 2) การสร้างแม่แบบ Template Power point 3) เทคนิคการน าสี
ไปใช้งาน 4) โปรแกรม  Photoshop  และ5)การออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 
(สัญญา อินดี้แมน, 2556) 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม และผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555:บทคัดย่อ). ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAPการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิง
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ประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP และ 2) 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น2 ระยะ คือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2) การ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การออกแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านอย่างน้อย 5 ปีจ านวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP และแบบประเมินรายละเอียดของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ประกอบด้วย1.1)หลักการและแนวคิด 
1.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 1.3) กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1.3.1) ขั้นการเตรียมการก่อน
การเรียนการสอน 1.3.2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ 1.4) การวัดและประเมินผลประเมินผลการเรียนรู้
วิชาชีพ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียนได้และช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา 

ดวงกมล โพธ์ินาคและวิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2554 : บทคัดย่อ). ได้ศึกษาวิจยัเรื่องการศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้
อาจารย์นิเทศให้ค าปรึกษาเทคนิควิธีการสอน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้อาจารย์นิเทศให้
ค าปรึกษาเทคนิควิธีการสอน 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขี้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขี้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน สูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ที่ก าลังศึกษารายวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวนทั้งหมด 15 
คน ซึ้งได้มาด้วยการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) น ามาจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อเครือข่าย
สังคม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละของคะแนนเต็ม 81.25 และความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ประสิทธิชัย มั่งมี, ปณิตา วรรณพริรุณ และปรัชญนันท์ นิลสขุ. (2557 : บทคัดย่อ). ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนาเว็บ ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบMIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บ ฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อศึกษาสมรรถนะอีเลิร์นนิง
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ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้เว็บ ฝึกอบรม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการใช้เว็บ ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ
เรียนการสอนรูปแบบ MIAP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือเว็บ ฝึกอบรม 
แบบประเมินด้านเนื้อหาและเทคนิคแบบประเมนิ สมรรถนะด้านอีลิร์นนิงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมสถิตที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ 
Dependentผลการวิจัยพบว่าเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูป แบบ MIAP เรื่อง การสร้าง
บทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยเนื้อหาท้ังหมด 5 ตอนคือหลักการเบื้องต้นของอีเลิร์นนิ่งการสร้างบทเรียนระบบออนไลน์,
การสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์, การสร้างกิจกรรมบทเรียนออนไลน์, การใช้เทคนิคพิเศษ ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ
เครื่องมือด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ผู้ที่อบรมโดยใช้เว็บ ฝึกอบรมมีสมรรถนะอีเลิร์นนิ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ผู้ที่อบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม มีผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 ผู้ที่อบรมโดยใช้เว็บ ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการใช้เว็บ ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวิธีการเชิงระบบ ADDIE Model โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (พิสุทธา อารีราษฏร,์2551) 
 1.1 ขั้นการวิเคราะห์ โดยศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนศึกษาและวิเคราะหห์ลักสูตร เพื่อจ าแนก
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จดุประสงค์การเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล โดยก าหนดเป็นเนื้อหา
โดยย่อยละเอียด ศึกษาหลักการ และเทคนิคและวิธีการสร้างบทเรยีน ClassStart จากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 1.2 ขั้นการออกแบบ เป็นข้ันตอนการออกแบบบทเรียน ClassStart ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การเรียนรู้ต่างๆ 
ในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 1.3 ขั้นการพัฒนา เป็นขั้นการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของบทเรยีน ClassStart เรื่อง ออกแบบ Template 
Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
 1.4 ขั้นการทดลองใช้ เป็นข้ันการน าบทเรียน ClassStart เรื่อง เรื่อง ออกแบบ Template Power point ด้วย
โปรแกรม Photoshop CS5ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยา
คม ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเดจ็ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุม่อย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 
 1.5 ขั้นการประเมินผล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวเิคราะห์หาค่าสถติิ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมอียู่ 4 ชนิด คือ 
 2.1 บทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่องการออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม 
Photoshop CS5 
 2.2 แบบประเมินคณุภาพการพัฒนาผลการเรยีนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่องการออกแบบ 
Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5  
 2.3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart 
เรื่องการออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5  
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  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อการพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม 
ClassStart เรื่องการออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมหาไชยทิพยาคม ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งหมดจ านวน 60 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุม่อย่างง่ายด้วยวธิีการจับฉลาก 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) น าค่าเฉลีย่แปลผล 
ดังนี ้
   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 ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เร่ือง การออกแบบ 
Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นผลใหไ้ดบ้ทเรียน ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วย
โปรแกรม Photoshop CS5 ที่มีคุณภาพ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสารมารถและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
                                         
 
             
 
 
 
 
       รูปที่ 1 หน้าหลัก                รูปที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
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        รูปที่ 3 เมนูหลัก                 รูปที่ 4 แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 
 
 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพ แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพ 
 

รายการ    SD. ระดับความคิดเห็น 

1. เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.10 0.30 มาก 
2. ภาพ ภาษา เสียง และวีดีโอ 3.94 0.24 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.00 0.00 มาก 

4. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรยีน 4.62 0.50 มากที่สุด 
5. การจัดการบทเรียนออนไลน ์ 4.21 0.14 มาก 

โดยรวม 4.19 0.44 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template 
Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(  =4.19, SD. =0.44) และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านแบบทดสอบ ระดับมากที่สดุ (  =4.62, SD. =0.50) 

รองลงมา ได้แก่ ด้านการจดัการบทเรียน ระดับมาก (  =4.21, SD. =0.14) และด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ระดับ

มาก (  =4.10 SD. =0.30) 
 

3. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เร่ือง การออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม 
Photoshop CS5 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากการน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน 
 

ประสิทธิภาพของวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเตม็ คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
ระหว่างการจดักิจกรรม 
(Event1หรือE1) 

30 15 400 26.67 88.89 
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หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 
(Event2หรือE2) 

30 20 493 24.65 82.17 

 

จากตารางที่ 2  พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template 
Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5   มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2  เท่ากับ  88.89/82.17  ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เร่ือง การออกแบบ 
Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผลดังแสดงใน 
ตารางที่ 3 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

รายการ    SD. ระดับความพึงพอใจ 

1. บทเรียนมีความนา่สนใจ และดงึดูดใจ 4.87 0.35 มากที่สุด 
2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน 4.83 0.38 มากที่สุด 

3. การน าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจ 4.97 0.18 มากที่สุด 
4. ปริมาณเนื้อหาก าลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 4.83 0.38 มากที่สุด 

5. ส่วนน าเข้าบทเรียนมีความน่าสนใจ 4.67 0.48 มากที่สุด 
6. สีสันของบทเรียน และความสวยงามบนหน้าจอ 4.90 0.40 มากที่สุด 

7. ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย 4.80 0.55 มากที่สุด 
8. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด 4.80 0.55 มากที่สุด 
9. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 4.83 0.38 มากที่สุด 

10. ได้ทบทวนความรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.80 0.48 มากที่สุด 
11. เสียงเพลงประกอบเหมาะสม 4.77 0.43 มากที่สุด 
12. แบบทดสอบใช้ง่าย 4.60 0.50 มากที่สุด 
13. ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน 4.67 0.48 มากที่สุด 

14.ท่านได้ความรูเ้พิ่มขึ้นหลังจากศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5   

4.80 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 4.80 0.44 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบ 

Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.80, SD.=0.44) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการน าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจจากศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องนี้ มีความพึง

พอใจมากที่สุด (  =4.97, SD.=0.18) รองลงมา ได้แก่ ด้านสีสันของบทเรียน และความสวยงามบนหน้าจอ มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด (  =4.90, SD.=0.40) และ ด้านบทเรียนมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

(  =4.87, SD.=0.35) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ 
Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ 
Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ได้บทเรียน ClassStart ที่มีส่วนประกอบได้แก่ 1) หน้าแรก
ของบทเรียนออนไลน์  2) หน้าสมัครสมาชิกบทเรียนออนไลน์ 3) หน้าเข้าสู่ระบบบทเรียนออนไลน์ 4) หน้าหลักบทเรียน
ออนไลน์ 5) หน้าอนุญาตเข้าช้ันเรียน 6) หน้าเข้าสู่ช้ันเรียน 7) หน้าแรกหรือหน้าเมนูช้ันเรียน 8) หน้าเว็บบอร์ดขั้นที่ 1 9) 
หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 10) หน้าเอกสารการสอน ขั้นที่ 2 11) เนื้อหาของบทเรียนหน้าความหมาย12) เนื้อหาของ
บทเรียน หน้าการออกแบบ 13) เนื้อหาของบทเรียน หน้าเทคนิคการน าสีไปใช้งาน 14) เนื้อหาของบทเรียน หน้า
โปรแกรมPhotoshop 15) เนื้อหาของบทเรียน หน้าการสร้าง Template 16) หน้าแบบฝึกหัดขั้นที่ 3 17) หน้า
แบบฝึกหัดขั้นท่ี 4 18) แบบทดสอบหลังเรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้ด าเนินจากวิจัย ตามกระบวนการ ADDIE 
Model  ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้รับการยอมรับกันกว้างขวางในการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ และกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ ผลการวิจัยพบว่า หน้าแนะน าบทเรียนและค าช้ีแจงขั้นที่1 
กระตุ้นความสนใจ 9) หน้าเนื้อหาบทเรียนหรือเอกสารการเรียนการสอนขั้นที่2 ศึกษาข้อมูล 11) หน้าใบความรู้ขั้นที่3 
พยายาม 14) หน้าแบบฝึกหัดขั้นท่ี4 ส าเร็จผล  
2) ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วย

โปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.19, SD. = 0.44)  

เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า  ผู้วจิัยได้น าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยได้น าบทเรยีนออนไลน์ใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 

ท่านประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะกับวัยของผู้เรียนด้านภาพ ภาษา 

เสียงมีความหมายตรงตามเนื้อหา การใช้สีเหมาะสม สวยงาม เนื้อหามีค าอธิบายอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย การน าเสนอ

บทเรียนเป็นล าดับขั้นตอน หลังจากนั้นได้ด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขบทเรียนตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของลิขิต เกดิมงคล(2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบประมวล

สารสนเทศในอีเลริ์นนิ่ง รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิัยพบว่า การพัฒนา

บทเรียนออนไลน์แบบประมวลสารสนเทศในอีเลิร์นนิ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 มีระดับคณุภาพเฉลี่ยได้ที่จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X = 4.45, SD.=0.53) 

และด้านเทคนิค มีคณุภาพอยู่ในระดับดี (X= 4.43, SD.=0.64) 

3) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วย
โปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนออนไลน์บน ClassStart ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2  เท่ากับ  88.89/82.17  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) เหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากการเรียนบทเรียนออนไลน์ ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วย
โปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถูกออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนที่มีความสะดวกในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา   มีลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลา
ในการสอน สามารถน ากลับมาเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา พจนานุ
กูลกิจ(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพ 85.92/80.05 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) จากผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
ที่สร้างขึ้นผู้ศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง        
การออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด     
(X   = 4.80 , SD. = 0.44 ) เห็นที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ โดยอาศัยหลักการ
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยตัวของผู้เรียนเองซึ่งก็คือการสร้างการท าความเข้าใจ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การ
น าเสนอเนื้อหาจะเป็น รูปภาพ ข้อความเสียง และ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถของตนเองและการแก้ไข
ข้อบกพร่องด้วย ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้ และถ้าผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจจะ
ช่วยให้การเรียนประสบความส าเร็จ  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทูลย์ ดอนพรทัน(2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ เรื่องกราฟและต้นไม้ สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนอนุกูลนารี มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง กราฟและต้นไม้ วิชาคณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.26, SD. = 0.43) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มเีนือ้หาตรงกับความต้องการของผู้เรยีน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน มีการวิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรยีน เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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