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ประกาศคุณูปการ 
 

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การสร้างผลงานมัลติมีเดียและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผล 
การประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินต
วิศวกรรม และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกต ิงานวิจัยนี้เกิดจากผู้รายงานได้แสวงหา
ข้อมูลและวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหานักเรียน หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ และยังช่วย
พัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อ 7.7 ของมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ว่า ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอนของคร ู
   ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความรู้อันทรงคุณค่า คำแนะนำใน 
การทำวิจัยในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบและ
ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่ให้คำแนะนำและอำนวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จได้ด้วยดี  
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รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

 
1. ชื่อเรื่องวิจัย   

ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
2. ประเภทการวิจัย     

  แบบทดลอง          ประดิษฐ์ พัฒนาสื่อนวัตกรรม     
  แบบสำรวจ      แบบเปรียบเทียบ  
  แบบหาความสัมพันธ์             อ่ืน ๆ   

 
3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ส่งเสริมกระบวนทัศน์การเรียนรู้จาก
การเรียนรู้แบบดั้งเดิมไปสู่ e-Leaning M-Learning และ U-Learning ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับผู้เรียนใน
หลากหลายรูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เพียงพอตลอดเวลาที่ผู้เรียนต้องการ นิยามของ Ubiquitous 
Learning หรือ U-Learning คือ การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่สามารถเป็นเจ้าของ
ได้ง่ายขึ้น มีการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากขึ้นประกอบกับ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทำให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้น (จินตวีร์ คล้ายสังข์. 
2561 : 15) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลที่สามารถเรียนได้ทุกที่ 
ทุกเวลา โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทำให้เกิดความยืดหยุ่น 
ในการเรียนรู้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเรียนรู้จะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามบริบท
ของผู้เรียน (สิทธิชัย ลายเสมา. 2557 : 12-13) ยูบิควิตัสเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ลักษณะที่สำคัญที่เอื้อต่อการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการเคลื่อนที่ (Mobility) ความสามารถในการโต้ตอบ 
(Interactivity) และความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ (Flexibility) อันจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ทั้งใน
ส่วนของเนื้อหาและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังต้องเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ 
และมีความเท่าทันสารสนเทศใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ได้แก่ 
เทคโนโลยีโมบายต่าง ๆ ที่มีความคล่องตัวที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ในแพลตฟอร์มที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2561 : 8-9) 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ หรือ Learning 
Management System : LMS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำเสนอความรู้ จัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยเป็นสภาพแวดล้อมการเรียน
การสอนเป็นเครื่องมือให้กับผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้ดูแลระบบ ทำให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ไม่มีระบบ LMS ผู้สอนจะต้องพัฒนาเว็บไซต์ช่วยสอนที่มีสื่อดิจิตอล มีการ
สร้างแบบทดสอบ และกิจกรรมการเรียนการสอนในเว็บไซต์ ซึ ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก แต่
ปัจจุบันเมื่อนำโปรแกรมระบบการจัดการเรียนรู้ได้ออกแบบมาให้ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานแบบ 
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Anywhere (สถานที่ที่สะดวก) Anytime (เวลาที่สะดวก) ของทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ (ฐาปนีย์ ธรรม
เมธา. 2557 : 139) 

การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้  คำว่า จินตวิศวกรรม หรืออิมเมจิ
เนียริ่ง (Imagineering) หมายถึง การทำสิ่งที่จินตนาการเอาไว้มาสู่สิ่งที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ เป็นการนำสิ่งที่
สร้างภาพเอาไว้ในความคิดให้กลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จับต้องได้  การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การมีเป้าหมายเป็นชิ้นงาน ทำให้ผู้เรียนต้อง
เริ่มต้นด้วยกระบวนการคิดสู่กระบวนการทำงาน ตั้งแต่รูปแบบของชิ้นงานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่จะต้อง
ใช้ การเลือก การจัดการ และการใช้เพื่อสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555)  
การจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เป็นการเรียนการสอนที่ท้าทายผู้เรียนเพราะล้วนแต่
เป็นสิ่งใหม ่การจัดการเรียนรู้สามารถทำได้ทั้งการสอนโดยตรง การให้ค้นคว้า การแก้ปัญหา และการทำโครงงาน 
วิธีการเหล่านี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการสอนในเชิงวิศวกรรม (Riojas, Lysecky, and Rozenblit, 2012) 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการเรียนรู้ที ่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการกระทำ 
(Learning by doing) การกระทำที่มีแบบแผนและกระบวนการที ่ดีก็ทำให้เกิดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ 
(ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. 2556 : 33) สรุปได้ 6 ด้าน ได้แก่ การจินตนาการ (Imagine)  
การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Develop) การนำเสนอ (Present) การปรับปรุง (Improvement) และ 
การประเมินผล (Evaluate) 

รายวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ พุทธศักราช 2552 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาบทเรียน เรื่อง การสร้างผลงาน
มัลติมีเดีย มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานมัลติมีเดียและสามารถ
สร้างผลงานมัลติมีเดียได้ เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างผลงานมัลติมีเดีย จาก
สภาพปัญหาในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนมีจำนวนค่อนข้างมาก สื่อการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันและยังขาดทักษะในการสร้างผลงานมัลติมีเดีย
ตามกระบวนการในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย อีกทั้งเวลาเรียนมีค่อนข้างจำกัดจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญ และปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุก
ที่ ทุกเวลา โดยใช้อุปกรณ์พกพาที่คำนึงถึงบริบทผู้เรียน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความสนใจในการนำหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการเรียนรู้แบบจินต
วิศวกรรม (Imagineering) มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้าง
ผลงานมัลติมีเดียและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยียูบิควิตัส
ร่วมกับการเรียนรู ้แบบจินตวิศวกรรม เพื ่อให้ผู ้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน 
และเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถส่งเนื้อหาการเรียนรู้ได้ตรงตามบริบทของ
ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันและอุปกรณ์เสริมอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างผลงาน

มัลติมีเดียและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือศึกษาผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการ

เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัส

ด้วยจินตวิศวกรรมกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม
ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
7.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. ได้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างผลงานมัลติมี เดีย
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การสร้างผลงานมัลติมีเดียและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปพัฒนาระบบการเรียน 
การสอนและนำไปใช้ในบริบทอื่น ๆ ต่อไป 

3. นำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนบนระบบการเรียนแบบยูบิควิตัสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
8.  วิธีดำเนินการวิจัย 

1. แบบแผนการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง  แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมที่ไม่ได้มาจากการสุ่ม มีการวัดเฉพาะหลังให้สิ่งทดลอง (Nonrandomized Control Group Posttest-
only Design) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2559 : 290) 
  

กลุ่ม การวัดก่อน การให้สิ่งทดลอง การวัดหลัง 
E - X TE 
C - - TC 

 

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
E หมายถึง     กลุ่มทดลอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน 
C หมายถึง     กลุ่มควบคุม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน 
X หมายถึง     การเรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
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TE หมายถึง     การวัดหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 
Tc หมายถึง     การวัดหลังเรียนของกลุ่มควบคุม 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนโครงสร้าง

ศิลปศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่เรียนวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวม 
5 ห้องเรียน จำนวน 191 คน 

   2) กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 แผนการเรียน
โครงสร้างศิลปศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่เรียนวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการสุ่มห้องเรียนมา 3 ห้องเรียน แต่ละ
ห้องเรียนมีนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน และจัดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม จำนวน 40 คน 
กลุ่มที ่2 กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม จำนวน 40 คน 
กลุ่มที ่3 กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ จำนวน 40 คน 

 
9.  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  

1. ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม  
2. แบบประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ด้านเนื้อหาและด้าน

การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ผลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การประเมิน มีค่าตั้งแต่ 0.67 - 1.00 

3. แบบประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Scoring Rubrics) ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นการประเมิน คำอธิบายลักษณะผลการปฏิบัติของเกณฑ์ในแต่ละระดับคุณภาพกับวัตถุประสงค์ 
การประเมิน มีค่าเท่ากับ 1.00 และผลการหาความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.90 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง การสร้างผลงานมัลติมีเดีย มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับผลการเรียนรู้ มีค่า
ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ผลการหาความยากง่าย (Difficulty: p) มีค่าตั้งแต่ 0.25 – 0.60 ผลการหาอำนาจจำแนก 
(Discrimination : r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.60 และผลการหาความเชื่อม่ัน มีค่าเท่ากับ 0.79 
 
10.  วิธีดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การดำเนินการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
ที่พัฒนาขึ ้นทำการทดลองกับกลุ ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรียนโครงสร้าง 
ศิลปศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 
120 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. แจ้งกลุ่มตัวอย่างให้ทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อทำการทดลอง 
2. ตรวจความเรียบร้อยของห้องเรียนที่จะใช้ในการทดลอง  รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและ

ติดตั้งโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องในการใช้งาน 
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3. ดำเนินการหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม  โดยนำระบบ 
การจัดการเรียนยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 1 จำนวน 40 คน ผ่านทาง URL: 
www.pannathat.com/ulms 

4. จัดการเร ียนรู ้โดยใช้ระบบการจัดการเร ียนรู ้ย ูบ ิคว ิต ัสด้วยจินตวิศวกรรม ให้ก ับนักเร ียน 
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที ่ได้จากการสุ ่มตัวอย่างแบบกลุ ่ม กลุ ่มที่ 2 เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเร ียนรู้  
ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม จำนวน 40 คน และกลุ่มท่ี 3 เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ จำนวน 40 คน 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง แบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ทีไ่มไ่ด้มาจากการสุ่ม มีการวัดเฉพาะหลังให้สิ่งทดลอง 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการทดลองดังนี้ 
4.1 สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2 กลุ่ม  
4.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานมัลติมีเดีย และ 
ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

4.3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ หน่วยที ่ 3 เรื ่อง การตัดต่องานมัลติมีเดียให้นักเรียน  
กลุ ่มตัวอย่างที ่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู ้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม แบ่งกลุ ่มและร่วมกันผลิต
ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม 

4.4 นำแบบประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียไปประเมินผลงานภาพยนตร์สั้นของนักเรียน  
ที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม เพ่ือศึกษาผลการประเมินทักษะการสร้างผลงาน
มัลติมีเดีย 

4.5 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมให้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมแล้วให้กลุ่มตัวอย่าง 
ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างผลงานมัลติมีเดีย  

4.6 นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง การสร้างผลงานมัลติมีเดีย  
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัส
ด้วยจินตวิศวกรรมและนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 

 
11.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม  
1.1 หาค่าเฉลี่ย (X ) ของผลการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินต

วิศวกรรม ใช้สูตร 
 

 

    
n

X
X


=  

 
   เมื่อ   X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
   X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n   แทน  จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ 
ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ใช้สูตร 
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            เมื่อ    S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     2

X    แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 
              2

)X(  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 
           n    แทน  จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

การกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วย
จินตวิศวกรรม เรื่อง การสร้างงานมัลติมีเดีย โดยการกำหนดเกณฑ์ใช้แนวคิดของ Best and Kahn (1993) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง   คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง   คุณภาพอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง   คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง   คุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง   คุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

2. การประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย 
หาค่าเฉลี่ย (X ) ของผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย ใช้สูตร 

 

    
n

X
X


=  

 

  เมื่อ    X     แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    X    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n    แทน  จำนวนนักเรียน 
 

      การกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของผลการประเมินทักษะการสร้างผลงามัลติมีเดีย 
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538 : 9) 

          ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง ทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง ทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง ทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียอยู่ในระดับน้อย 
 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้ระบบ 

การจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม และกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้เรียนแบบปกติโดยใช้สถิติ t-test 
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แบบ Independent Sample โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีความแปรปรวนเท่ากัน ( 
2

2

2

1
= )  และกรณี

ความแปรปรวนไม่เท่ากัน ( 
2

2

2

1
 ) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้ พบว่า ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความ
แปรปรวนเท่ากัน ผู้วิจัยจึงได้ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ชนิดความแปรปรวนรวม (Pooled 
variance t-test) มีสูตรการคำนวณดังนี้ 
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 df     =     n1 + n2 – 2 
 

เมื่อ  t     แทน     ค่าสถิต ิt 
X1     แทน     ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่ม 1 
X2     แทน     ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่ม 2 

ss
2

2

2

1
,    แทน     ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่ม 1 

ss
2

2

2

1
,     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่ม 2 
n1        แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 1 
n2        แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 2 
df      แทน     ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
    เท่ากับ   .05 
 

12. ผลการดำเนินงาน 
12.1 ผลการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 

Life Cycle: SDLC) โดยทำการติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถปรับการแสดงผลให้สามารถแสดงได้บนอุปกรณ์แบบ
พกพาทุกชนิด (Responsive Web Design) และผู ้เร ียนสามารถเรียนได้ทุกที ่ท ุกเวลา และผู ้ว ิจ ัยได้นำ
กระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม 6 ด้าน ได้แก่ การจินตนาการ (Imagine) การออกแบบ (Design) การ
พัฒนา (Develop) การนำเสนอ (Present) การปรับปรุง (Improvement) และการประเมินผล (Evaluate) 
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ การเข้าใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 3 โมดูล ประกอบด้วย 

1) โมดูลผู้เรียน (Learner) เป็นส่วนของระบบผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนและ
ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู ้แบบจินตวิศวกรรม ผ่านการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยูบิควิตัส โมดูลผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การจัดการข้อมูลส่วนตัว การศึกษา
เนื้อหาบทเรียน การทำกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบและประเมินผล 

2) โมดูลผู้สอน (Instructor) เป็นส่วนของระบบผู้สอนเพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม โมดูลผู้สอน ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ การจัดการข้อมูล
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ส่วนตัว การจัดการสมาชิก การจัดการรายวิชา การจัดการเนื้อหาบทเรียน การเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการ
ปฏิทินกิจกรรม และการจัดการทดสอบและประเมินผล 

3) โมดูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบเพ่ือบริหารจัดการของระบบในทุกส่วน 
เพื่อให้ระบบดำเนินไปตามที่ผู้ใช้งานระบบต้องการ โมดูลผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ การจัดการ
ข้อมูลส่วนตัว การจัดการสมาชิก การจัดการรายวิชา การจัดการแสดงผลของระบบ และการรายงานผลการใช้
งานระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบในส่วนของผู้สอนและผู้เรียนเพ่ือจัดการข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาของ
ระบบได้ 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบผ่าน URL: www.pannathat.com/ulms 
 

12.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
การประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเนื้อหา 

จำนวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ จำนวน 3 ท่าน ผลการประเมิน  
มีดังนี ้

12.2.1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ ด้านเนื้อหา โดยมีรายการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหาและการนำเสนอ ด้านภาพ ด้านภาษา ด้านตัวอักษรและสีพื้นหลัง และด้านแบบทดสอบ ผลการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงดังตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินคุณภาพของระบบ ด้านเนื้อหา 
 

รายการประเมิน  S ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ 4.95 0.08 มากที่สุด 
2. ด้านภาพ 4.92 0.14 มากที่สุด 
3. ด้านภาษา 4.83 0.29 มากที่สุด 
4. ด้านตัวอักษรและสีพื้นหลัง 4.93 0.12 มากที่สุด 
5. ด้านแบบทดสอบ 4.86 0.25 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.18 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.90, S = 0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายการ
ประเมินที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.95, S = 
0.08) รองลงมาคือ ด้านตัวอักษรและสีพื้นหลัง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.93, S = 0.12) และ
รายการประเมินท่ีมีคุณภาพน้อยที่สุด คือ ด้านภาษามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S = 0.29) 
            

12.2.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ ด้านการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  โดยมี
รายการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบบทเรียนบนเว็บ ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ด้านระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินคุณภาพของระบบ ด้านการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บ 

 

รายการประเมิน  S ระดับคุณภาพ 
1. ด้านการออกแบบบทเรียนบนเว็บ 4.48 0.49 มาก 
2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.44 0.48 มาก 
3. ด้านระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินต 
   วิศวกรรม 

4.44 0.48 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

เรื ่อง การสร้างงานมัลติมีเดีย ด้านการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  
(  = 4.46, S = 0.52) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายการประเมินที ่มีคุณภาพมากที ่สุด คือ ด้าน  
การออกแบบบทเรียนบนเว็บ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (  = 4.48, S = 0.49) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.44, S = 4.48)   

 

12.3 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ซึ่งผลการหา
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม แสดงดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 3  ผลการหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
 

ผลการทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
 การทดสอบระหว่างเรียน 30 24.30 81.00 (E1) 
 การทดสอบหลังเรียน 20 16.03 80.15 (E2) 

   จากตารางที ่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู ้ย ูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.00/80.15 สูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้คือ 80/80 
 

12.4 ผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โดยวัดจากคุณภาพของผลงาน
มัลติมีเดียด้วยรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นการประเมิน จำนวน 
6 ประเด็น ประกอบด้วย บทภาพยนตร์ ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการตัดต่อ
ภาพยนตร์ คุณภาพของภาพและเสียง และความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งผลการประเมินทักษะการสร้างผลงาน
มัลติมีเดียของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม แสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  ผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

 

กลุ่มที่ 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 30) 
 คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1 20 2.00 ปานกลาง 
2 26 2.60 มาก 
3 28 2.80 มาก 
4 26 2.60 มาก 
5 28 2.80 มาก 
6 25 2.50 มาก 
7 28 2.80 มาก 
8 28 2.80 มาก 

เฉลี่ยรวม 2.61 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบ
การจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับมาก (  = 2.61) 
 

12.5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการ
จัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ โดยการทดสอบค่าทาง
สถิติ t-test แบบ Independent Sample เกี่ยวกับความเท่ากันของความแปรปรวนของกลุ่มประชากรด้วยสถิติ 
Levene’s Test พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 แสดงว่าทั้ง 2 กลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ชนิดความแปรปรวนรวม (Pooled variance t-test) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ  

 

ห้องเรียน n  S df t Sig. 
เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

40 16.05 2.47 78 6.20 0.00* 

เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 40 13.03 1.85 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 16.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.47 (  = 16.05, S = 2.47) 
ส่วนนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 13.03 และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 1.85 (  = 13.03, S = 1.85) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
13.  อภิปรายผลการวิจัย 

13.1 จากผลการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม พบว่า ระบบการจัดการ
เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการเรียนรู ้ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยูบิควิตัส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยียูบิควิตัสร่วมกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์แบบพกพาทุกชนิด เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา และสามารถส่งเนื้อหาการเรียนรู้ได้ตรงตามบริบทของผู้เรียน  ซึ่งระบบสามารถทำงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้ง 3 โมดูล ได้แก่ โมดูลผู้เรียน โมดูลผู้สอน และโมดูลผู้ดูแลระบบ ทำให้ผู้เรียน
สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบผ่านระบบได้ 
ผู ้สอนสามารถจัดการเนื ้อหาบทเรียน เพิ ่มกิจกรรมการเรียนรู้  จัดการปฏิทินกิจกรรม จัดการทดสอบและ
ประเมินผล และผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบในทุกส่วนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสิทธิชัย ลายเสมา, ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2558 : 48-49) ได้พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันด้วยทีมเสมือนในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส  พบว่า เป็นระบบที่สามารถปรับการ
แสดงผลให้แสดงได้บนอุปกรณ์พกพาของผู้เรียน ทั้งการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยการเข้าใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้สอน ผู้เรียน และผู้บริหาร
จัดการระบบ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatwattana P. and Nilsook P. (2017 : 4) ได้พัฒนาระบบ
การเรียนรู้บนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานด้วยจินตวิศวกรรม พบว่า ระบบการเรียนรู้บนเว็บ ประกอบด้วย ระบบ
ผู้เรียน ระบบผู้สอนหรือระบบผู้ดูแลระบบ และกระบวนการเรียนรู้บนระบบการเรียนรู้บนเว็บ ประกอบด้วย 6 
ขั ้นตอนซึ ่งสอดคล้องกับการเรียนรู ้แบบจินตวิศวกรรม ได้แก่ การจินตนาการ การออกแบบ การพัฒนา 
การนำเสนอ การปรับปรุง และการประเมินผล 

13.2 จากผลการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม  เรื่อง การ
สร้างงานมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ อยู่ในระดับมากท ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยูบิควิตัส และการ
เรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม และได้ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาระบบตามกระบวนการของวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ
โครงสร้างการทำงานของระบบ การออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ และการออกแบบหน้าจอแสดงผล 
จากนั้นจึงพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการทำงานของ
ระบบ ทั้งจากผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้งานระบบ และผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้จริง  
อีกทั้งการออกแบบและพัฒนาระบบมีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ผู้มีจรรยา, ปณิตา 
วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2558 : 32) ที่ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสแบบเสริม
ศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น  แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน 
และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยผลประเมินคุณภาพของระบบด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบการเรียน 
การสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatwattana P. and Nilsook P. 
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(2017 : 16) ที่ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้บนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานด้วยจินตวิศวกรรม  พบว่า ผลประเมิน
คุณภาพของระบบด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ อยู่ในระดับ
มาก 

13.3 จากผลการหาประสิทธ ิภาพของระบบการจ ัดการเร ียนร ู ้ย ูบ ิคว ิต ัสด ้วยจ ินตวิศวกรรม 
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.00/80.15 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เมื ่อพิจารณาประสิทธิภาพของ
กระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 81.00/80.15 จะเห็นได้ว่าคะแนนรวมของการทดสอบระหว่าง
เรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียน เนื่องจากในระหว่างที่เรียนนั้นนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมและได้นำระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินต
วิศวกรรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาช่วยในการจัดการเรียนรู้และในการพัฒนาระบบได้ดำเนินการพัฒนาระบบตาม
กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยระบบการจัดการ
เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินคุณภาพของระบบด้านเนื้อหา
และด้านการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งผู ้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ  และกฤช 
สินธนะกุล (2560 : 83) ที่ได้พัฒนาเว็บช่วยสอนบนระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ตามแผนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ MIAP วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้นประสิทธิภาพ คือ 84.89/82.15 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณกาญจน์ บุญยก, ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี และกฤษณา คิดดี (2561 : 32) ที่ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การนำเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การนำเสนอด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.56/84.67 

13.4 จากผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมอยู่ในระดับมาก (  = 2.61) อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ซึ่งได้นำกระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ และผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งการ
เรียนในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัสและการเรียนรู ้ในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู ้แบบจินตวิศวกรรม 
Imagineering) เป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการอย่าง
เป็นระบบ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยตนเองได้มุ่งให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการ
ทำงานร่วมกันตามกระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม ประกอบด้วย การจินตนาการ (Imagine) การออกแบบ 
(Design) การพัฒนา (Develop) การนำเสนอ (Present) การปรับปรุง (Improvement) และการประเมินผล 
(Evaluate) มาช่วยในการพัฒนาทักษะการสร้างงานมัลติมีเดีย กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้านจะมีภาระงาน
และกิจกรรมให้นักเรียนร่วมมือกันทำผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยภาระงานและกิจกรรมที่กำหนดให้ นักเรียน
จะร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม และซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในบทความวิชาการของปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา 
วรรณพิรุณ (2556 : 36) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในทุก
ระดับการศึกษา เพราะจินตนาการสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกระดับของผู้เรียน และจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองคิดจากจินตนาการได้เป็นระบบ กำหนด
โจทย์ปัญหาที่นำไปสู่ผลงาน เสนอกระบวนการในรูปของโครงงานให้ผู้เรียนได้สร้าง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำงาน
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ร่วมกับผู้อื่น รู้จักที่คิด ออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง ตลอดจนได้แสดงออก โดยการนำเสนอผลงานของ
ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชม นำไปปรับปรุงแก้ไขจนได้สิ ่งที่สมบูรณ์ตาม
จินตนาการที่คาดหวัง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatwattana, P. (2017 : 193) ได้ศึกษาผลการใช้
ระบบการเรียนรู้บนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานด้วยจินตวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย
และทักษะการเรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู้บนเว็บที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก 

13.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินต
วิศวกรรม สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ยูบิควิตัส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยียูบิควิตัสร่วมกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมที่ได้ออกแบบและพัฒนา
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และระดับความสามารถของผู้เรียน เนื้อหามีความ
ทันสมัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ผู้เรียนสามารถเขา้ถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์แบบพกพาทุกชนิด เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ชูสวัสดิกุล (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ปฏิบัติและด้านทฤษฎี ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆ วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
ชั้นเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวัลลักษณ์ ตาไฝ 
(2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  โดยใช้บทเรียนแบบเว็บ
เควสท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาคผนวก 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม ด้านเนื้อหา 

 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 S. 

1. ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ 
    1.1 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับผลการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
    1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด 
    1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับความสามารถของผู้เรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    1.4 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหากับบทเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    1.5 ความเหมาะสมของเนื้อหามีความทันสมัยในการนำไปใช้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
    1.6 ความเหมาะสมในการจัดลำดับเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

    1.7 ความต่อเนื่องกันในการนำเสนอแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ด้านภาพ 
    2.1 ความสัมพันธ์ของภาพและเนื้อหาที่นำเสนอมีความสอดคล้องกัน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    2.2 ภาพที่นำเสนอสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.67 0.58 มากที่สุด 
    2.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    2.4 การวางตำแหน่งภาพมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ด้านภาษา 
    3.1 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 
    3.2 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. ด้านตัวอักษรและสีพื้นหลัง 
    4.1 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 
    4.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.4 สีพื้นหลังมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.5 ความเหมาะสมระหว่างตัวอักษรและสีพ้ืนหลัง 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ด้านแบบทดสอบ 
    5.1 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.2 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหาบทเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.3 ความเหมาะสมของแบบทดสอบกับระดับผู้เรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 
    5.4 ความชัดเจนของคำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.5 ความชัดเจนของข้อคำถามและตัวเลือก 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.6 ความเหมาะสมของภาพประกอบที่ใช้ในแบบทดสอบ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    5.7 ความเหมาะสมของจำนวนข้อคำถามของแบบทดสอบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.18 มากที่สุด 
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ผลการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

ด้านการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 S. 

1. ด้านการออกแบบบทเรียนบนเว็บ 
    1.1 มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน 4.67 0.58 มากที่สุด 
    1.2 การออกแบบบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ทางการเรียนของผู้เรียน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    1.3 การออกแบบขั้นตอนการศึกษาบทเรียนมีความเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    1.4 การออกแบบบทเรียนมีความน่าสนใจ 4.33 0.58 มาก 
    1.5 การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.33 0.58 มาก 
    1.6 การออกแบบปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนมี
ความเหมาะสม  

4.00 0.00 มาก 

    1.7 การเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายนอก 
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม 

4.33 0.58 มาก 

    2.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความร่วมมือใน
การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    2.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบจินตวิศวกรรมส่งเสริมทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    2.4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบจินตวิศวกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

4.33 0.58 มาก 

    2.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ควบคุมลำดับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    2.6 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมีการป้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือเสริมแรงอย่างเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

3. ด้านระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
    3.1 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิค
วิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

4.33 0.58 มาก 

    3.2 ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมสามารถปรับ
หน้าจอแสดงผลตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

4.67 0.58 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 S. 

    3.3 ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมสามารถ
ทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4.67 0.58 มากที่สุด 

    3.4 ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมสามารถ
กำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ 

4.33 0.58 มาก 

    3.5 ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัส
ด้วยจินตวิศวกรรม  

4.67 0.58 มากที่สุด 

    3.6 ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม  
มีความสมบูรณ์และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 

4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.46 0.52 มาก 
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การวิเคราะห์ผลการหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

 
คนที่ คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
1 22 13 
2 25 15 
3 24 16 
4 29 14 
5 26 18 
6 28 20 
7 30 19 
8 21 18 
9 26 15 
10 23 16 
11 28 15 
12 29 19 
13 28 16 
14 20 14 
15 30 18 
16 25 17 
17 17 14 
18 22 15 
19 29 16 
20 24 19 
21 19 14 
22 29 16 
23 19 11 
24 23 19 
25 23 15 
26 26 17 
27 21 18 
28 21 16 
29 25 18 
30 24 18 
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คนที่ 
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
31 24 18 
32 20 14 
33 27 17 
34 18 13 
35 23 15 
36 26 16 
37 23 14 
38 25 14 
39 28 14 
40 22 17 
รวม 972 641 
เฉลี่ย 24.30 16.03 
ร้อยละ 81.00 80.15 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดีย 

 

กลุ่มที่ 

รายการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

รวม
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

แปลผล 

บท
ภา

พย
นต

ร์ 
(3 

คะ
แน

น)
 

คว
าม

สม
บูร

ณ
์ขอ

งภ
าพ

 
(6 

คะ
แน

น)
 

เท
คน

ิคก
าร

ถ่า
ยท

ำ 
(3 

คะ
แน

น)
 

เท
คน

ิคก
าร

ตัด
ต่อ

ภา
พย

นต
ร์ 

(6 
คะ

แน
น)

 

คุณ
ภา

พข
อง

ภา
พแ

ละ
เส

ียง
 

(6 
คะ

แน
น)

 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

(6 
คะ

แน
น)

 

1 2 6 2 4 4 2 20 2.00 ปานกลาง 
2 3 4 3 6 6 4 26 2.60 มาก 
3 3 6 3 6 6 4 28 2.80 มาก 
4 3 6 3 6 4 4 26 2.60 มาก 
5 3 6 3 6 6 4 28 2.80 มาก 
6 2 4 3 6 6 4 25 2.50 มาก 
7 3 6 3 6 6 4 28 2.80 มาก 
8 3 6 3 6 6 4 28 2.80 มาก 

เฉลี่ยรวม 2.61 มาก 
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การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างงานผลงานมัลติมีเดีย 

ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
กับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 

 

คนที่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

นักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

นักเรียนที่เรียนโดยใช้ 
วิธีการเรียนแบบปกติ 

1 12 16 
2 18 14 
3 15 10 
4 14 11 
5 20 11 
6 12 11 
7 13 14 
8 15 11 
9 20 11 
10 19 14 
11 16 14 
12 17 16 
13 12 12 
14 20 13 
15 16 13 
16 17 12 
17 14 13 
18 16 13 
19 20 17 
20 17 11 
21 15 11 
22 13 14 
23 14 13 
24 16 13 
25 16 16 
26 16 15 
27 18 12 
28 14 11 
29 13 15 
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คนที่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

นักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียน
แบบปกติ 

30 12 10 
31 15 13 
32 16 13 
33 15 15 
34 19 15 
35 20 14 
36 16 14 
37 19 15 
38 18 13 
39 16 12 
40 18 10 

 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 

ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 
 

 

ห้องเรียน n  S df t Sig. 
เรียนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

40 16.05 2.47 78 6.20 0.00* 

เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 40 13.03 1.85 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตัวอย่าง 
ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 

 
ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม (Ubiquitous Learning Management System 

using Imagineering) คือ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยูบิควิตัส โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยียูบิควิตัสร่วมกับการเรียนรู ้แบบจินตวิศวกรรม  เน้นผู ้เรียนให้เรียนรู ้ด้วยตนเอง และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ ระบบสามารถปรับการแสดงผลให้สามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์แบบพกพาทุกชนิด 
(Responsive Web Design) ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งเอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แบบพกพา และการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย  และสามารถส่ง
เนื้อหาการเรียนรู้ได้ตรงตามบริบทของผู้เรียน  

การเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 3 โมดูล ได้แก่ โมดูล
ผู้เรียน (Learner) โมดูลผู้สอน (Instructor) และโมดูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
 ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที ่URL: http://www.pannathat.com/ulms 
 

 
 

ภาพที่ 1 QR Code สำหรับเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2  หน้าแรกของระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรม 
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ภาพที่ 3  หน้าเนื้อหาบทเรียนและแบบทดสอบ เมื่อใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 
 
 

           
 

ภาพที่ 4  หน้ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยจินตวิศวกรรม เมื่อใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 
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ภาพที่ 5  หน้าหลักของบทเรียนส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้ เมื่อใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  



การวิจัยในช้ันเรียน 
โรงเรียนสตรสีมุทรปราการ   

 

Classroom-Research 
หน้า 29/31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าหลักบทเรียนส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม เมื่อใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 7  การรายงานผลคะแนนของนักเรียน 
 

      
 

ภาพที่ 8  ผลคะแนนของนักเรียนภาพรวม รายบุคคล และรายกลุ่ม 
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           ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล  นายปัณณทัต  จำปากุล 
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)   
เริ่มทำงานที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมื่อ  ปีการศึกษา 2559 
ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

ปีการศึกษา เรื่อง 
2559 การพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
2560 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
2561 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
2562 ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการสร้างผลงาน

มัลติมีเดียและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

 
 

 


