
การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนสำหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Analysis of O-NET Results to Develop a Massive Online Open Course for Corrections of 
Misconceptions and Mathematical Errors of Junior High-school Students 

ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ บุญทอง บุญทวี ลือชัย ทิพรังศรี กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ และพงศ์ระพี แก้วไทรฮะ 
Chaweewan Kaewsaiha, Boonthong Boontawee, Luechai Tiprungsri, Kanokrat Kunasaraphan 

and Pongrapee Kaewsaiha 
อีเมล์: chaweewan.ka@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 (2) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนสำหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET (3) เพื่อประเมินผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน และ 
(4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้จากบทเรียนรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) ดำเนินการทดลองแบบแผนการวิจัย  One-Group Pretest-Posttest Design โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ซึ่งแบ่งบทเรียนเป็น 4 

สาระการเรียนรู้สำหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระที่ 1 

จำนวนและการดำเนินการ มี 10 บทเรียน สาระที่ 2 พีชคณิต มี 6 บทเรียน สาระที่ 3 การวัดและเรขาคณิต มี 4 บทเรียน และ
สาระที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มี 2 บทเรียน ทุกบทเรียนจะมีข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งการ
แนะแนวการคิดแก้โจทย์ปัญหาในข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (25 ข้อ) และ ปีการศึกษา 2561 (25 ข้อ) บทเรียนทั้งหมดเปิด
ให้เรียนบนแพลตฟอร์มของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดThaiMOOC 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่เข้าเรียน
บทเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ทั ่วประเทศที ่เข ้าสอบในปีการศึกษา 2560 จำนวน 643,742 คน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 645,575 คน มีมโนทัศน์
คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบมากกว่า 50% ทุกสาระการเรียนรู้ เพราะมีคะแนนต่ำกว่า 50% ทุกสาระ ซึ่งมโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดกระจายตามสาระการเรียนรู้จากมากไปหาน้อยแตกต่างกัน คือ ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 
สาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ประมาณ 77.84% สาระการเรียนรู้การวัดและเรขาคณิต ประมาณ 
73.95% สาระการเรียนรู ้จำนวนและการดำเนินการ ประมาณ 71.41% และสาระการเรียนรู ้พีชคณิต ประมาณ 69.44% ปี
การศึกษา 2561 ได้แก่ สาระการเรียนรู้จำนวนและการดำเนินการ ประมาณ 78.34% สาระการเรียนรู้พีชคณิต ประมาณ 68.51% 

สาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ประมาณ 66.14% และสาระการเรียนรู้การวัดและเรขาคณิต ประมาณ 
65.83%  และพบว่าสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2561 ที่คะแนนเฉลี่ยผลการสอบสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 คือ การวัดและ
เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบต่ำกว่า ปีการศึกษา 2560 
คือ จำนวนและการดำเนินการ  และสาระการเรียนรู้พีชคณิต หลังจากนักเรียนได้ใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนแล้ว
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดพบว่า มีจำนวนร้อยละของนักเรียนที่แก้ไขมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 63.64 (บทเรียนเรื่องสถิติ) ถึงร้อยละ 96.00 (บทเรียนเรื่องโจทย์



ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร) และการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนมีผลต่อการพัฒนานักเรียนที่มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.8807 แสดงว่าสามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบทเรียนนี้ ร้อยละ 88.07   ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์การยอมรับทีต่้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.50 และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยการคำนวณค่า t ที่นัยสำคัญ .05 และ p มีค่าเท่ากับ .000 ทุกบทเรียน แต่ค่า df แตกต่างกันตามจำนวนผู้เข้าเรียนที่ไม่
เท่ากัน บทเรียนที่เข้าเรียนมากท่ีสุด คือ การบวก การลบจำนวนเต็ม t (197) = 8.739 บทเรียนที่เข้าเรียนน้อยที่สุด คือ การแปลง
ทางเรขาคณิต t (67) = 9.247 สำหรับผลการวิจัยด้านความพึงพอใจ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม 180 คน มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่อง ภาพคมชัด/กราฟฟิกมีขนาด สีเหมาะสม 48.89%  เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 47.22% และ 
เสียงที่ใช้ในสื่อเหมาะสม ชัดเจน 47.22% มีความพึงพอใจมากในเรื ่อง ลำดับเรื ่องเข้าใจง่าย ชวนติดตาม 45.00% รูปแบบ
กิจกรรม/แบบทดสอบ เหมาะสม ชัดเจน 44.44% นอกจากนั้นผู้เข้าเรียนมีความประสงค์ที่จะให้พัฒนาบทเรียนแบบเปิดอย่าง
ต่อเนื่องและกำหนดช่วงเวลาของการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ให้มากขึ้น  

คำสำคัญ:  มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน ดัชนีประสิทธิผล 

 

Abstract 

This study aimed to (1) analyze misconceptions and mathematical errors of junior high-school students from 

the O-NET test results in the academic year 2017 and academic year 2018, (2) create and develop a massive open 

online course for correcting misconceptions and mathematical errors at the junior high-school level which were 

developed based on the results of the O-NET test analysis, (3) assess the effect of using massive open online course, 

and (4) assess student satisfaction with learning from a massive open online course. The research design was a quasi-

experiment conducting use of the one-group pretest-posttest. The instrument used in the experiment was a massive 

open online course developed based on the analysis of the past O-NET test results. Contents were divided into 4 

learning strands at junior high-school level. Strand 1 contained 10 lessons in the numbers and operations topic. 

Strand 2 contained 6 lessons in the algebra topic. Strand 3 contained 4 lessons in the measurement and geometry 

topic. Strand 4 contained 2 lessons in the data analysis and probability topic. Every lesson has pretest and posttest 

including suggestions for problem-solving in the O-NET tests academic year 2017 (25 items) and academic year 2018 

(25 items). The online course was published on the ThaiMOOC platform. The population of this research is all junior 

high-school students in the country, and the sample group is students who participated during 15 December 2019 

and 18 January 2020. The results show that 643,742 students in the academic year 2017 and 645,575 students in the 

academic year 2018 nationwide had misconceptions and errors in taking the tests more than 50% of the students in 

all strands  with low scores less than 50% distributed according to the learning content from high to low 

misconceptions and errors as follows: Strand-- ‘Data analysis and probability’ of approximately 77.84%, Strand-- 

‘Measurement and geometry’ of approximately 73.95%, Strand--‘Number and operations’ of approximately 71.41% 

and Strand—‘Algebra’ of approximately 69.44%. After the students learned the massive open online course, the 

results of correcting students’ misconceptions and errors show that the percentage of students who correct 

misconceptions and errors starting from 63.64% (Lesson on Statistics) up to 96.00 % (Lesson on Two-Variable Linear 

Equation Problems) and using the massive open online course impacts on students’ development with the 



effectiveness index of 0.8807, indicating that the massive open online course was able to develop students to be 

successful in learning this lesson 88.07 percent which is higher than the criterion for acceptance which must be higher 

than or equal to 0.50. The comparison of the differences in the average scores before and after studying showed the 

t-test values with the significant .05 and p is equal to .000 in every lesson. But the df value differs according to the 

number of unequal participants learned the lessons. The most lesson learned was the addition and subtraction of 

integer with t (197) = 8.739 and the least lesson learned was geometric transformation with t (67) = 9.247. For the 

research of objective 3, it was found that 180 respondents were most satisfied with ‘Clear images/graphics with 

appropriate color and size’ 48.89%, ‘The content is modern catch up to the change’ 47.22%, ‘The sound used in 

the media is clear’ 47.22%, ‘Very satisfied with the order of the lesson is easy to understand and engaging to follow 

up’ 45.00%, and ‘The format of activities/tests is clear and suitable’ 44.44%. Also, learners wish to continually 

develop massive open online courses and provide more accessible.  

Keywords: mathematical misconceptions, massive open online course, effectiveness index 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การบริหารระบบการทดสอบระดับชาติของประเทศไทยได้ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ เรียกชื่อย่อว่า ‘สทศ.’การทดสอบระดับชาติสำหรับประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ ่งเรียกการทดสอบระดับชาตินี ้ว่า O-NET (Ordinary 
National Education Test) สทศ.ได้จัดทำรายงานผลการสอบ O-NET เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
ระดับต่าง ๆ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) ได้แก่ (1) ระดับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้ประเมินตนเองรวมทั้ง
เปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้อื่น และปรับปรุงการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น (2) ระดับผู้สอน เพื่อให้ผู้สอนนำ
ผลคะแนนไปพิจารณาค่าสถิติของโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการรายงานที่ระบุค่าสถิติพื้นฐานและร้อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบถูกในแต่ละข้อ (3) ระดับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาผลการสอบในภาพรวมของ
รายวิชาจากคะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบคุณภาพของโรงเรียนกับสถานศึกษาอื่น และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น (4) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้นักการศึกษาที่รับผิดชอบใน เขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัด (5) ระดับต้นสังกัด เพื่อให้ต้นสังกัดนำผลการสอบไปวิเคราะห์และพัฒนาโรงเรียนให้มีความชำนาญใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยการนิเทศ กำกับติดตามและจัดทำระบบช่วยเหลือ หากโรงเรียนมีผลคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน และ (6) 
ระดับประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้นำผลไปพัฒนาทุกระดับเพื่อให้มีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และต้นสังกัด 
 จากการพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 94) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ถึง 2561ใน
เบื้องต้นพบว่าผู้เข้าสอบที่มีจำนวนมากกว่า 600,000 คนในแต่ละปี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.30 ถึง 32.40 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาส่วนหน่ึงที่อาจเกิดจากการที่นักเรียนมมีโนทัศนท์ี่
คลาดเคลื่อนหรือมีข้อผิดพลาดในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ เพื่อช่วยในการพิจารณาหา
ข้อบกพร่องของนักเรียนที่ตอบผิด และนำไปพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ไขมโนทัศน์ที ่คลาดเ คลื่อนและข้อผิดพลาดทาง
คณิตศาสตร์ 



จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องพบว่าการวัดผลการเรยีนของนักเรียนมีรูปแบบท่ีสำคญั 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การ

วัดผลของการเรียนรู้ (Assessment of Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบของการวัดผลรวม (Summative Assessment) หลังจาก

นักเรียนเรียนจบบทเรียน สิ้นภาคการศึกษา หรือสิ้นปีการศึกษา (2) การวัดผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) 

ซึ่งเป็นรูปแบบของการประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ที่ใช้การสังเกต การทำแบบฝึกหัด หรือการตั้งคำถาม

ระหว่างเรียน เป็นต้น และ (3) การวัดผลขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning) ซึ่งนักเรียนจะประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุง

ด้วยการตดัสินใจของนักเรยีนเอง ลักษณะโดยรวมของรูปแบบของการวัดผลในระดับชั้นเรยีน มี 3 รูปแบบดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ลักษณะโดยรวมของการวัดผล 3 แบบ (ของ การเรียนรู้ เพื่อ การเรียนรู้ และขณะ เรียนรู้) 

รูปแบบ วัตถุประสงค ์ จุดอ้างอิง ผู้ทำหน้าท่ีวัดผล 

การวัดผล ของ การเรียนรู้ เพื ่อใช้แสดงระดับการเรียนรู ้และ

ส่งเสริมการเรียนรู ้เป็นรายบุคคล 

เป็นต้น 

เปรียบเทียบกับนักเรียน

คนอ่ืน 

ครูผู้สอน 

การวัดผล เพ่ือ การเรียนรู้ เพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการ

ตัดสินใจด้านการสอนของครู 

มาตรฐานภายนอกหรือ

ความคาดหวัง 

ครูผู้สอน 

การวัดผล ขณะ เรียนรู้ เพื ่อติดตามตนเอง และแก้ไขหรือ

ปรับปรุงตนเอง 

เป้าหมายของนักเรียนและ

มาตรฐานภายนอก 

นักเรียน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Earl, L. (2003) 

 สำหรับการวัดผลทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดำเนินการสอบคุณภาพผู้เรียนท่ีสิ้นสุด

การเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสนับสนุนการวัดผลทุกรูปแบบโดยอิง

มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในหลักสตูรและจดัทำรายงานใหผู้้เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน 

สถานศึกษา เขตการศึกษา ผู้ปกครอง และนักการศึกษาท่ีสนใจทั่วไป 

 โครงการวิจัยครั้งนี้ได้นำผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ถึง ปี
การศึกษา 2561 มาวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน (Misconceptions) หรือ ข้อผิดพลาด (Errors) ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(Mathematical Learning) และนำไปพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนสำหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุก
สถานที่ และได้นำแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่เป็นกรอบแนวคิดตามแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2574 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 
 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชว่งวัย 
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความ



ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น 
 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจบุัน 
เพ ื ่ อการวางแผนการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา การต ิดตามประ เม ิน และรายงานผล . . . 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

  

 การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive Online Open Course: MOOC) เป็นการสรา้งโอกาส

ทางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดจิิทัลที่เรียนรู้ระบบทางไกล (Distance Learning) โดยนำเสนอบทเรียนในระบบออนไลน์ ที่เปิด

โอกาสให้บุคคลต่าง ๆ เข้าเรียนไดท้ั่วประเทศ (หรือทั่วโลกเมื่อนำเสนอบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษ) รายวิชาหรือบทเรียนแต่ละ

เรื่องจะรองรับผู้เรียนได้จำนวนมาก การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในระบบเปิดที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาภายใต้โครงการ ‘Thai Cyber University Project’ ได้สรา้งรายวิชาที่ออกแบบรองรับผู้เรียนที่สนใจรายวิชาต่าง ๆ 

โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอน MOOC จำนวน 10 มาตรฐาน (ปราวณียา และ เสมอกาญจน์, 2560) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 มาตรฐานการเรียนการสอน MOOC 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

1. โครงร่างรายวิชา 1.1 มีคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.2 ระบุวัตถุประสงค์ เนื้อหา จำนวนช่ัวโมงการเรียนรู้ และระดับเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

1.3 ระบุวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

2. ความพร้อมของ

บุคลากร 

2.1 ผู้สอน 

• ผู้สอนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

• ผู้สอนมีคุณสมบัติความรู้ทางวิชาการและการสอนหรือประสบการณ์ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ 

2.2 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

• มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนช่วยการออกแบบและผลิตบทเรียน 

• มีผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยสนับสนุนการสอนออนไลน์และติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การออกแบบการ

เรียนการสอน 

3.1 มีการจัดโครงสร้างเนื้อหาเป็นลำดับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และจำนวนเนื้อหา

สัมพันธ์กับระยะการเรียนรู้ 

3.2 มีกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.3 มีการวัดและประมวลผลด้วยกระบวนการหลากหลายทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการ

ประเมินเพื่อตัดสินผล 

3.4 มีการประเมินรายวิชาบนระบบก่อนเปิดสอน 

4. เนื้อหา 4.1 เนื้อหามีความถูกต้อง 

4.2 เนื ้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เชื ่อมโยงกับประสบการณ์ปัจจุบัน เชื ่อมโยงกับ

ประสบการณ์จริงที่ผู้เรียนจะพบเจอและส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก 

4.3 นำเสนอเนื้อหาท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ เคารพความแตกต่างของบุคคลและสังคม 

5. สื่อการเรียนรู้ 5.1 คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความถูกต้องและผลิตตามหลักการออกแบบสื่อ 



มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

5.2 คุณภาพของสื่อเสริมการเรียนรู้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ 

6. การสื่อสาร 6.1 มีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่อยู่ในระบบจัดการรายวิชา (MOOC Platform) หรือจากเว็บภายนอกเป็น

เครื่องมือจัดการเรียนรู้ 

6.2 มีคำอธิบายลำดับขั้นตอนการเรียน คำสั่งงานและการใช้งานบทเรียนด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจ

ง่าย 

7. ลิขสิทธิ์และครเีอ

ทีฟคอมมอนส์ 

7.1 เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามสิทธิ์การใช้งาน 

7.2 มีการระบุสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ตามที่หน่วยงานรัฐ/สถาบันการศึกษากำหนดให้เห็น

อย่างชัดเจน 

8. การสน ับสนุน

ผู้เรียน 

8.1 มีการแนะนำการเรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ 

8.2 ผู้สอนและผู้ช่วยสอนแจ้งช่องทางและช่วงเวลาติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนติดต่อได้ตลอดการเปิด

สอน 

8.3 ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนติดต่อสื่อสารและติดตามการเรียนของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคงอยู่ใน

ระบบ 

9. ผลการจ ัดการ

เรียนรู้ 

9.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา 

9.2 ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดรายวิชา 

9.3 มีเอกสารรับรองสำหรับผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา 

10. การปร ับปรุ ง

พัฒนา 

10.1 มีการประเมินผลรายวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงรายวิชา จากความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้สอน 

และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

10.2 นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 สำหรับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่นำมาพัฒนาบทเรยีนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มี

ขั้นตอนการพัฒนาก่อนนำไปเผยแพร่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ดังแสดงไวใ้นภาพที่ 1 



 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์และผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อวเิคราะห์มโนทศัน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจากผลการ
สอบ O-NET ปีการศกึษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561  

2) เพื่อสร้างและพฒันาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนส าหรับแก้ไขมโนทศัน์ที่คลาดเคล่ือนและข้อผิดพลาด
ทางคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ที่พฒันาขึน้โดยอ้างองิจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET  

3) เพื่อประเมินผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 

4) เพื่อประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้จากบทเรียน 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2562 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที ่สมัครเข้าเรียนในบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 
(Massive Online Open Course: MOOC) ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่แบบสาธารณะ 
 เนื้อหาของบทเรียน ได้แก่ เนื้อหาท่ีอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 
2561 
 ตัวแปรของการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผลลัพธ์ 

วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ทั่วประเทศ 
- จำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
- จำแนกตามสาระ 
- จำแนกตามร้อยละของการตอบถูกรายข้อ 

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
ที่อ้างอิงจากการสอบ O-NET วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี้วัด 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- กรอบและรูปแบบข้อสอบ O-NET 

วินิจฉยัมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ 

โครงสร้างรายวิชาในการพฒันาบทเรียน
ออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 

พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพือ่มหาชน 
(คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนออนไลน์แบบเปิด 
เพื่อมหาชน (คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 

บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 

(คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 



  ตัวแปรต้น คือ บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนที่พัฒนาจากการวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561  
  ตัวแปรตาม คือ (1) ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน ประกอบด้วย ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนการสอบหลังเรียนตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และ
ประสิทธิผลของการใช้บทเรียน 
         (2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ดำเนินการทดลองแบบ
แผนการวิจัย  One-Group Pretest-Posttest Design เครื ่องมือที่ใช้ทดลอง คือ บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 
(Massive Online Open Course: MOOC) โดยอ้างอิงจากผลวิเคราะห์การสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 หลังจากพัฒนาบทเรียนเสร็จแล้วได้นำไปทดลองใช้บน
แพลตฟอร์มของ ThaiMOOC และรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 รวมทั้งประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1) รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับผลการสอบO-NET รายข้อที่นักเรียนตอบในแบบทดสอบ O-NET 2 ปีย้อนหลัง (ปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 2) รวบรวมข้อมูลคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive 
Online Open Course: MOOC) 
 3) รวบรวมข้อมูลแสดงระดับความพึงพอใจในระบบออนไลน์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1) การหาคณุภาพของบทเรียนโดยใช้การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Index : CVI ) 
กำหนดค่าระดับความคิดเห็น 4 ระดับ 

𝐶𝑉𝐼 =
จำนวนข้อที่ผู้เช่ียวชาญทั้งหมดให้ระดับ 3 หรอื 4

จำนวนข้อคิดเป็นท้ังหมด
 

เกณฑ์การยอมรับ 0.80 (Davis, 1992) 

2) การหาคณุภาพของแบบทดสอบ E-Testing โดยใช้ ความเที่ยงตรงเชงิปรากฏ (Face Validity) โดยใช้การ
สัมภาษณ์ใน 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
(2) ความเหมาะสมของมโนทัศน์ท่ีต้องการทดสอบ 
(3) ความเหมาสมของกราฟหรือภาพที่ใช้ในการทดสอบมโนทัศน ์
(4) ความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

การหาผลของการใช้บทเรียน 

1) การแก้ไขมโนทัศน์คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาด 



ผลการแก้ไขมโนทัศน์คลาดเคลื่อนและข้อผดิพลาดทางคณิตศาสตร์คำนวณจากผลตา่งของจำนวนนักเรยีนที่มี
คะแนนรวมต่ำกว่า 50% ของการสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน ถ้าจำนวนนักเรียนท่ีมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาด
ทางคณิตศาสตร์ของการสอบหลังเรียนลดลง แสดงว่าบทเรียนนีส้ามารถแก้ไขมโนทัศน์และข้อผิดพลาดได้ แล้วนำไปคดิเป็น
ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถแก้ไขมโนทัศน์คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดก่อนเรยีน โดยใช้สตูรดังนี้ 

ให้ N1 แทนจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนรวมก่อนเรียนน้อยกว่า 50% 
         N2 แทนจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนรวมหลังเรียนน้อยกว่า 50% 
         C แทนร้อยละของผลการแก้ไขมโนทัศน์คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาด 

 สูตร 𝐶 =
𝑁1−𝑁2

𝑁1
× 100 

 2) หาประสิทธิผลของบทเรียนโดยใช้ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I) (Issel, 2000) จากคะแนนผล
การสอบของนักเรียนและคะแนนเป้าหมาย 

  𝐸. 𝐼. =
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡−𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 
 เกณฑ์การยอมรับต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (เผด็จ กิจระการ, 2545) 
 หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน โดยการทดสอบค่า t (t-test)  

𝑡 =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)
2

𝑁 − 1

 

  
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การหาระดับความพึงพอใจ 

การหาระดับความพึงพอใจของจำนวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนบทเรียนใช้แบบสำรวจออนไลน์ในระบบ Thai 
MOOC รหัสวิชา ssru007 ช่ือวิชา คณิตพิชิต O-NET (ระดับม. ต้น) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึง
พอใจ พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัต้องใช้รายการในแบบสำรวจตามข้อตกลงของการนำบทเรียนข้ึนระบบออนไลน์
แบบเปิด Thai MOOC ซึ่งผู้วจิัยนำข้อมูลเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

(1) เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(2) ลำดับเรื่องเข้าใจง่าย ชวนติดตาม 
(3) รูปแบบการนำเสนอสวยงาม เข้าใจง่าย 
(4) ตัวอย่าง/กรณีศึกษาเพียงพอ ชัดเจน 
(5) รูปแบบกิจกรรม/แบบทดสอบ เหมาะสม ชัดเจน 
(6) ภาพคมชัด/กราฟิกมีขนาด สีเหมาะสม 
(7) เสียงท่ีใช้ในสื่อเหมาะสม ชัดเจน 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจโดยรวมแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจ พึงพอใจปานกลาง 

พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด 

𝑡 =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)
2

𝑁 − 1

 



ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์การสอบ O-NET ของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

 ผลการวิเคราะห์การสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก ่(1) ผลการ
สอบจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ (2) ผลการสอบจำแนกตามสาระ (3) ผลการสอบจำแนกตามรายข้อ ผลการวิเคราะห์มดีังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ผลการสอบจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์แตล่ะมาตรฐานการเรยีนรู้ที่เป็นคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในแต่ละมาตรฐานการเรยีนรู้มผีลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการสอบแยกตามมาตรฐานการเรยีนรู้ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

Mean S.D. Mean S.D. 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน
และการใช้จำนวนในชีวิตจริง 

17.39 28.81 24.46 32.66 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกดิขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน
และความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การ
ดำเนินการในการแก้ปัญหา 

28.82 28.37 25.11 30.82 

มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ 41.46 49.26 20.64 40.47 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกีย่วกับการวัด วัดและคาดคะเน
ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

18.83 25.45 - - 

มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกบัการวัด 32.83 46.96 24.99 43.29 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 32.40 35.16 65.27 35.19 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกีย่วกับ
ปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณติ 
(geometric model) ในการแก้ปญัหา 

23.85 24.32 27.79 26.37 

มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) 
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

27.99 44.89 32.66 46.90 

มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อื่น ๆ แทนสถานการณ์
ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา   

30.45 23.09 25.34 22.03 

มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 30.14 28.71 32.90 27.60 
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรูเ้กี่ยวกับความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

8.66 21.18 33.42 36.09 

บูรณาการ - - 23.16 24.33 
หมายเหตุ ข้อสอบที่ออกทุกข้อตามมาตรฐานเทียบเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของผลสอบของนักเรียนในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนนทุก
มาตรฐาน แต่ปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ยของผลสอบในมาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ได้ 65.27 สูงกว่า 50 คะแนน และมาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้



อย่างสมเหตุสมผล มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบในปีการศึกษา 2560 อย่างไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยของผลสอบในปีการศึกษา 
2561 ที่ต่ำกว่าปีการศึกษา 2560 มี 4 มาตรฐานดังนี้  

มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)  อื่น ๆ 

แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา   
สำหรับ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ได้นำไปบูรณา

การกับมาตรฐาน ค 2.2  
 ประเด็นที่ 2 ผลการสอบจำแนกตามสาระการเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์แตล่ะสาระที่เป็นคะแนนเฉลีย่ทั่วประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
แต่ละสาระมผีลการวิเคราะหด์ังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ผลการสอบแยกตามสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์

สาระการเรียนรู้ 
คะแนน

เต็ม 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

Mean S.D. Mean S.D. 

จำนวนและการดำเนินการ 100 27.11 23.52 23.96 22.73 

การวัด 100 23.49 23.96 24.99 43.29 

เรขาคณิต 100 27.27 22.47 42.78 22.94 

พีชคณิต 100 30.04 22.19 26.80 21.34 

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น 100 21.54 21.27 33.11 25.33 

บูรณาการ 100 - - 23.16 24.33 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของผลสอบของนักเรียนในปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 มี
คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนนทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบในสาระการเรียนรู้ที ่
สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การวัด เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  สำหรับสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า 

ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ จำนวนและการดำเนินการ และพีชคณิต อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2561 การออกข้อสอบได้มี
การวัดความสามารถของนักเรียนในการบูรณาการสาระต่าง ๆ ซึ่งไม่มีในการสอบของปีการศึกษา 2560 และผลการสอบอยู่ 
ในระดับต่ำกว่าสาระอื่น ๆ 
 ประเด็นที่ 3 ผลการสอบจำแนกตามรายข้อ 

ผลการวิเคราะห์จำนวนนักเรียนทีต่อบข้อสอบถูกในแต่ละข้อท่ัวประเทศ พบว่า ร้อยละของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ โดยเรยีงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อนำไปศึกษามโนทัศน์และข้อผิดพลาดที่จะต้องสร้างบทเรียน
ออนไลน์แบบเปดิเพื่อมหาชน ดังตารางที่ 5 และ 6 

  



ตารางที่ 5 ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อท่ัวประเทศเรียงจากน้อยไปมาก  ปีการศึกษา 2560 (N = 643,742) 

ร้อยละ ข้อที ่ มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
1.58 21 พื้นที่ผิวของปริซึมฐานสีเ่หลีย่มขนมเปียกปูน 
6.99 25 ความน่าจะเป็น (สุ่มหยบิบัตรทีม่ีจำนวนเป็นจำนวนคี่) 
7.88 24 เรขาคณิต (ความคล้ายและพื้นท่ี) 
9.36 19 เรียงลำดับเศษส่วน มีตัวเศษเป็นตวัแปร 
11.31 18 ความน่าจะเป็นของการโยนเหรียญ 
15.78 20 โจทย์ปัญหาเศษส่วนงานวันเด็ก 
15.88 10 เรขาคณิต (วงกลมแนบในสีเ่หลีย่มย่อย) 
22.90 6 อสมการ 
24.15 1 การลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนเป็นเลขยกกำลัง 
25.19 9 พิกัดของจุดจากการแปลงทางเรขาคณิต 
25.35 17 สถิติ (ค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน) 
25.84 3 อัตราส่วน(ต่อเนื่อง) 
28.94 7 แบบรูป 
29.77 8 หาค่าของตัวแปรในสมการเชิงเส้นที่กำหนดพิกัดของจุดผ่าน 
29.87 15 สามมติิและสองมิติ (กำหนดด้านหน้า ด้านข้าง หาจำนวนลูกบาศก์) 
29.93 16 สถิติ (ค่าเฉลี่ย) 
32.66 11 เรขาคณิต (รูปที่ต้องใช้สำนึกปรภิมูิช่วย) 
35.49 14 สามมติิ (หาการมองด้านต่าง ๆ) 
36.25 22 อัตราส่วน (ซื้อไขไ่ก่และไขเ่ป็ด) 
36.78 13 ปริมาตร (ทรงกระบอก) 
37.22 23 สถิติ (แผนภมูิวงกลม) 
40.61 5 สมการจากจำนวนเหรียญ 
42.22 4 ค.ร.น.เกี่ยวกับเวลา 
46.56 2 รากท่ีสองและรากท่ีสาม 
49.08 12 สามเหลี่ยมคล้าย (ถามหาดา้นและมุม) 

 

  



ตารางที่ 6  ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อท่ัวประเทศเรียงจากน้อยไปมาก  ปีการศึกษา 2561 (N = 645,575) 

ร้อยละ ข้อที ่ มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
5.41 24 โจทย์ปัญหาสมการสองตัวแปร 
8.15 25 โจทย์ปัญหาสามเหลีย่มคล้าย 
9.31 23 สถิติ ฐานนิยม และ มัธยฐาน (หาผลบวกของข้อมูลที่เพ่ิมเข้ามา) 
10.67 21 โจทย์ปัญหาเศษส่วนและทศนิยม 
12.13 22 โจทย์ปัญหาปริมาตรรูปทรงสีเ่หลีย่มมุมฉาก (ถังน้ำ) 
16.44 2 รากท่ีสอง รากท่ีสาม 
21.37 4 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
21.64 9 พิกัดของจุดที่เกิดจากการแปลงทางเรขาคณติ 
23.71 1 เลขยกกำลัง สัญกรณ์วิทยาศาสตร ์การบวกจำนวน 
24.86 7 พื้นที่และความยาวรอบวงกลมกับสี่เหลี่ยมจตัุรสั 
25.89 5 โจทย์ปัญหาอตัราส่วนของ 3 สิ่ง  
27.46 16 เลือกสมการเส้นตรงท่ีขนานกับเสน้ตรงที่กำหนด 
28.74 20 ความน่าจะเป็น 
31.31 18 แผนภูมิวงกลมกับร้อยละ 
31.90 3 เศษส่วน เลขยกกำลัง การลบจำนวน 
32.74 15 แบบรูปจำนวน 
33.01 6 พื้นที่ผิวบางส่วนของปริซึม 5 เหลีย่ม 
34.38 8 การแปลงทางเรขาคณิต 
39.77 19 ความน่าจะเป็น 
40.01 14 อสมการและความหมายของค่าเฉลี่ย 
41.66 10 ความเท่ากันทุกประการและความคล้าย 
46.83 13 โจทย์ปัญหาสมการหนึ่งตัวแปร 
53.04 12 กำหนดสามมิตจิากลูกบาศก์ท่ีวางซ้อนกันให้เลือกสองมิต ิ
60.19 17 แผนภูมิแท่ง 
78.67 11 กำหนดภาพสองมิติให้เลือกสามมติิจากลูกบาศก์ท่ีวางซ้อนกัน 

 

 จากตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในปีการศึกษา 2560 น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้เข้าสอบทั่วประเทศ แต่ในปีการศึกษา 2561 ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีตอบได้ถูกต้องมากกว่าร้อย
ละ 50 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั่วประเทศ ได้แก่ ข้อสอบข้อที่ 12 เรื่อง กำหนดสามมิติจากลูกบาศก์ที่วางซ้อนกันให้
เลือกสองมิติ (53.04%) ข้อที่ 17 แผนภูมิแท่ง (60.19%) และข้อ 11 กำหนดภาพสองมิติให้เลือกสามมิติจากลูกบาศก์ที่วาง
ซ้อนกัน (78.67%) 
 นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ตอบข้อสอบ O-NET ถูกคิดเป็นร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 94) ทั่วประเทศ จำแนกตามสาระการเรียนรู้ โดยรวมสาระที่ 2 การวัด และ 



สาระที่ 3 เรขาคณิตเข้าด้วยกัน แสดงผลการวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2560 (N = 643,742) (ภาพท่ี 4.1) และผลการวิเคราะห์
ในปีการศึกษา 2561 (N = 645,575) (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพที่ 2 ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 

 จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนหรือข้อผดิพลาดในการทำข้อสอบมากกว่า 50% กระจายตามสาระการ
เรียนรูจ้ากมากไปหาน้อย ดังน้ี สาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและความนา่จะเป็น ประมาณ 77.84% สาระการเรียนรู้
การวัดและเรขาคณติ ประมาณ 73.95% สาระการเรียนรูจ้ำนวนและการดำเนินการ ประมาณ 71.41% และสาระการเรียนรู้
พีชคณิต ประมาณ 69.44% 

 

ภาพที่ 3  ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบมากกว่า 50% เช่นเดียวกับการสอบ

28.59%

26.05%

30.56%

22.16%

จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร

กำรวดัเรขำคณติ

พชีคณติ

กำรวเิครำะหข์อ้มลูและควำมน่ำจะเป็น

รอ้ยละของนกัเรยีนทีต่อบถูกในแต่ละสำระกำรเรยีนรู้
ปีกำรศกึษำ 2560 (N = 643,742)

21.66%

34.17%

30.49%

33.86%

จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร

กำรวดัเรขำคณติ

พชีคณติ

กำรวเิครำะหข์อ้มลูและควำมน่ำจะเป็น

รอ้ยละของนกัเรยีนทีต่อบถูกในแต่ละสำระกำรเรยีนรู้
ปีกำรศกึษำ 2561 (N = 645,575)



ในปีการศึกษา 2560 แต่ลำดับของกระจายตามสาระการเรียนรู้จากมากไปหาน้อยแตกต่างกัน ดังนี้  สาระการเรียนรู้จำนวน
และการดำเนินการ ประมาณ 78.34% สาระการเรียนรู้พีชคณิต ประมาณ 68.51% สาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น ประมาณ 66.14% และสาระการเรียนรู้การวัดและเรขาคณิต ประมาณ 65.83%  

 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนจำแนกตามสาระ ได้แก่ จำนวนและการดำเนินการ พีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ซึ่งแต่ละบทเรียนประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน บททบทวน แบบทดสอบ
หลังเรียน และการเฉลยข้อสอบของปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดยก่อนการทดลองใช้ได้มีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Index) จากผู้เชี่ยวชาญ 10 คน ได้ค่า CVI = 1 ผ่านเกณฑ์การยอมรับ 0.80 (Davis, 
1992) 
 ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชนที่พัฒนาขึ้น 

ประเด็นที่ 1 การหาผลการแก้ไขมโนทัศน์และข้อผิดพลาด 

การรายงานผลในประเด็นนี้ไดค้ำนวณค่าร้อยละจากอัตราส่วนระหว่างผลต่างของจำนวนนักเรยีนที่ทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและได้คะแนนรวมน้อยกว่า 50% (N1) และจำนวนนักเรียนท่ีทำแบบทดสอบหลังเรียนและได้คะแนนรวมน้อยกว่า 
50% (N2) เทียบกับ N1 ซึ่งเป็นเกณฑ์การยอมรับการแกไ้ขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนและข้อผดิพลาดทางคณิตศาสตร์ ได้ผลดัง
ตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนและข้อผดิพลาดทางคณิตศาสตร์ 

สาระและบทเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

ที่เข้าเรียน 

(คน) 

จำนวน
นักเรียนที่
ตอบถูก 

(%) 

จำนวนนักเรียนที่มีมโน
ทัศน์คลาดเคลื่อนและ

ข้อผิดพลาด (%) 

จำนวน
นักเรียนที่
แก้ไขได้ 

(%) ก่อน (N1) หลัง (N2) 

1. จำนวนและการดำเนินการ 

1.1 การบวกลบจำนวนเต็ม 198 111 
(56.06%) 

87 (43.94%) 12 
(6.06%) 

75 
(86.21%) 

1.2 การคูณหารจำนวนเต็ม 189 142 
(75.13%) 

47 
(24.87%) 

7 
(3.70%) 

40 
(85.11%) 

1.3 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 185 89 
(48.11%) 

96 
(51.89%) 

20 
(10.81%) 

76 
(79.17%) 

1.4 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 170 48 
(28.24%) 

122 
(71.76%) 

11 
(6.47%) 

111 
(90.98%) 

1.5 เศษส่วน 156 84 
(53.85%) 

72 
(46.15%) 

16 
(10.26%) 

56 
(77.78%) 

1.6 อัตราส่วนและร้อยละ 155 55 
(35.48%) 

100 
(64.52%) 

11 
(7.10%) 

89 
(89.00%) 

1.7 ทศนิยม 143 81 
(56.64%) 

62 
(43.36%) 

10 
(6.99%) 

52 
(83.87%) 

1.8 เลขยกกำลัง 143 41 
(28.67%) 

102 
(71.33%) 

19 
(13.29%) 

83 
(81.37%) 

1.9 แบบรูป 140 64 
(45.71) 

76 
(54.29%) 

8 
(5.71%) 

68 
(89.47%) 

1.10 รากท่ีสองและรากท่ีสาม 141 30 
(21.28%) 

111 
(78.72%) 

21 
(14.89%) 

90 
(81.08%) 

2. พีชคณิต 



สาระและบทเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

ที่เข้าเรียน 

(คน) 

จำนวน
นักเรียนที่
ตอบถูก 

(%) 

จำนวนนักเรียนที่มีมโน
ทัศน์คลาดเคลื่อนและ

ข้อผิดพลาด (%) 

จำนวน
นักเรียนที่
แก้ไขได้ 

(%) ก่อน (N1) หลัง (N2) 

2.1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 118 52 
(44.07%) 

66 
(55.93%) 

17 
(14.41%) 

49 
(74.24%) 

2.2 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 117 43 
(36.75) 

74 
(63.25%) 

6 
(5.13%) 

68 
(91.89%) 

2.3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 106 28 
(26.42%) 

78 
(73.58%) 

6 
(5.66%) 

72 
(92.31%) 

2.4 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 97 47 
(48.45%) 

50 
(51.55%) 

2 
(2.06%) 

48 
(96.00%) 

2.5 อสมการ 96 24 
(25.00%) 

72 
(75.00%) 

5 
(5.21%) 

67 
(93.06%) 

2.6 โจทย์ปัญหาอสมการ 94 31 
(32.98%) 

63 
(67.02%) 

7 
(7.45%) 

56 
(88.89%) 

3. การวัดและเรขาคณิต 
3.1 รูปเรขาคณิตและการวัด 72 9 

(12.50%) 
63 

(87.50%) 
7 

(9.72%) 
56 

(88.89%) 

3.2 รูปเรขาคณิตสามมิต ิ 73 42 
(57.53%) 

31 
(42.47%) 

4 
(5.48%) 

27 
(87.10%) 

3.3 การแปลงทางเรขาคณิต 68 14 
(20.59%) 

54 
(79.41%) 

7 
(10.29%) 

47 
(87.04%) 

3.4 เส้นขนานและความคล้าย 79 11 
(13.92%) 

68 
(86.08%) 

27 
(34.18%) 

41 
(60.29%) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
4.1 สถิต ิ 70 15 

(21.43%) 
55 

(78.57%) 
20 

(28.57%) 
35 

(63.64%) 

4.2 ความน่าจะเป็น 70 6 
(8.57%) 

64 
(91.43%) 

8 
(11.43%) 

56 
(87.50%) 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าผลการทดสอบก่อนเรียนแต่ละบทเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทุกบทเรียน 
แต่เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนและการเฉลยข้อสอบโอเน็ตที่ผู้วิจัยและทีมวิจัยสร้างขึ้น ทำให้จำนวนนักเรียนที่มีมโนทัศน์
คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดลดลง และเมื่อพิจารณาจากร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสงูในการสอบหลงัเรียนที่มคีะแนน
รวมสูงกว่า 50% มีจำนวนร้อยละของนักเรียนที่แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 
63.64 (บทเรียนเรื่องสถิติ) ถึงร้อยละ 96.00 (บทเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร)  

 ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยวิเคราะห์จากประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยคำนวณค่าดัชนี
ประสิทธิผล ดังตารางที่ 8 
  



ตารางที่ 8 ดัชนีประสิทธิผลที่แสดงประสิทธิภาพของบทเรยีน 

รายการ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด ดัชนปีระสิทธิผล 
คะแนนก่อนเรียน 1,915.72 𝐸. 𝐼. =

2588.82 − 1915.72

2680 − 1915.72
 

= 0.8807 
คะแนนหลังเรียน 2,588.82 

คะแนนรวม 2,680 
 

 จากตารางที่ 8 ดัชนีประสิทธิผลที่แสดงประสิทธิภาพของบทเรียน มีค่าเท่ากับ 0.8807 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนออนไลน์
แบบเปิดเพื่อมหาชนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนบทเรียนนี้ ร้อยละ 88.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การยอบรับที่
ต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (เผด็จ กิจระการ, 2545) 

นอกจากน้ันผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบว่า 

นักเรียนมผีลการเรียนรูสู้งกว่าก่อนการศึกษาบทเรยีนในทุกเรื่อง อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ .05 ดังนี ้ 

1. จำนวนและการดำเนินการ 

1.1 เรื่อง การบวก การลบจำนวนเต็ม มีค่าสถติิทดสอบ t (197) = 8.739, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.28) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.83, S.D. = 0.24) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

1.2 เรื่อง การคูณ การหารจำนวนเต็ม มีค่าสถิติทดสอบ t (188) = 6.306, p มคี่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.99, S.D. = 0.07) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.90, S.D. = 0.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

1.3 เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มคี่าสถิติทดสอบ t (184) = 9.743, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.95, S.D. = 0.16) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.67, S.D. = 0.37) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

1.4 เรื่อง โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มีค่าสถติิทดสอบ t (169) = 5.927, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผล
การทำแบบทดสอบหลังเรยีนของนักเรียนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.97, S.D. = 0.11) สูงกว่า
ก่อนการศึกษาบทเรียน (Mean = 0.71, S.D. = 0.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

1.5 เรื่อง เศษส่วน มคี่าสถติิทดสอบ t (155) = 8.342, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำแบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.07) สูงกว่าก่อนการศึกษาบทเรียน       
(Mean = 0.77, S.D. = 0.28) อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ .05 

1.6 เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ มีคา่สถิติทดสอบ t (154) = 12.349, p มีค่าเท่ากับ .000  แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.08) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.72, S.D. = 0.26) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

1.7 เรื่อง ทศนิยม มีค่าสถิติทดสอบ t (142) = 6.792, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำแบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.08) สูงกว่าก่อนการศึกษาบทเรียน 
(Mean = 0.85, S.D. = 0.22) อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ .05 

1.8 เรื่อง เลขยกกำลัง มคี่าสถติิทดสอบ t (142) = 10.450, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรยีน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.96, S.D. = 0.13) สูงกว่าก่อนการศึกษาบทเรียน 
(Mean = 0.72, S.D. = 0.24) อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ .05 



1.9 เรื่อง แบบรูป มีค่าสถิติทดสอบ t (139) = 9.250, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำแบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.18) สูงกว่าก่อนการศึกษาบทเรียน 
(Mean = 0.84, S.D. = 0.17) อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ .05 

1.10 เรื่อง รากท่ีสองและรากท่ีสาม มีค่าสถิติทดสอบ t (140) = 11.661, p มีค่าเท่ากับ .000  แสดงว่า ผลการ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.94, S.D. = 0.17) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.68, S.D. = 0.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

2. พีชคณิต 

 2.1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว มีค่าสถติิทดสอบ t (117) = 8.576, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงวา่ ผลการ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.96, S.D. = 0.12) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.76, S.D. = 0.28) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 2.2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีค่าสถิติทดสอบ t (116) = 11.128, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดง
ว่า ผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.09) สูง
กว่าก่อนการศึกษาบทเรียน (Mean = 0.68, S.D. = 0.29) อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ .05 
 2.3 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีค่าสถิติทดสอบ t (105) = 10.224, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.11) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.71, S.D. = 0.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 2.4 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีค่าสถิติทดสอบ t (96) = 8.249, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า 
ผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.99, S.D. = 0.05) สูงกว่า
ก่อนการศึกษาบทเรียน (Mean = 0.77, S.D. = 0.27) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 2.5 เรื่อง อสมการ มีค่าสถติิทดสอบ t (95) = 13.233, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำแบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.98, S.D. = 0.09) สูงกว่าก่อนการศึกษาบทเรียน 
(Mean = 0.50, S.D. = 0.35) อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ .05 
 2.6 เรื่อง โจทย์ปัญหาอสมการ มีค่าสถิติทดสอบ t (93) = 9.867, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.97, S.D. = 0.11) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.71, S.D. = 0.26) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

3. การวัดและเรขาคณิต 

 3.1 เรื่อง รูปเรขาคณติและการวัด มีค่าสถิติทดสอบ t (71) = 14.816, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.96, S.D. = 0.14) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.33, S.D. = 0.35) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 3.2 เรื่อง รูปเรขาคณติสามมิติ มคี่าสถิติทดสอบ t (72) = 5.044, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.97, S.D. = 0.13) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.81, S.D. = 0.27) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 3.3 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต มีค่าสถิติทดสอบ t (67) = 9.247, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.95, S.D. = 0.17) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.50, S.D. = 0.35) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 



 3.4 เรื่อง เส้นขนานและความคล้าย มีค่าสถิติทดสอบ t (78) = 10.521, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.86, S.D. = 0.22) สูงกว่ากอ่น
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.42, S.D. = 0.34) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 4.1 เรื่อง สถิติ มีค่าสถิติทดสอบ t (69) = 7.563, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากบทเรียน มีผลการเรียนรู้ (Mean = 0.90, S.D. = 0.17) สูงกว่าก่อนการศึกษาบทเรยีน (Mean 
= 0.64, S.D. = 0.28) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ .05 
 4.2 เรื่อง ความน่าจะเป็น มีค่าสถิติทดสอบ t (69) =11.621, p มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่า ผลการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนหลังจากเรยีนรู้จากบทเรียน มผีลการเรียนรู้ (Mean = 0.95, S.D. = 0.16) สูงกว่าก่อน
การศึกษาบทเรยีน (Mean = 0.50, S.D. = 0.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์แบบเปดิเพื่อมหาชน โดยใช้กรอบ
แนวคิดของการประเมินของ Thai MOOC ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน และ (2) แบบวัดความพึงพอใจโดยรวม ผลการประเมินความพึงพอใจแสดงไว้ในตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรูจ้ากบทเรียนออนไลน์แบบเปดิเพื่อมหาชน (n = 180) 

รายการ 
พึงพอใจ
มากที่สุด 

พึงพอใจ 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(1) เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 85 

(47.22%) 
76 

(42.22%) 
19 

(10.56%) 
- - 

(2) ลำดับเรื่องเข้าใจง่าย ชวนติดตาม 71 
(39.44%) 

81 
(45.00%) 

27 
(15.00%) 

1 
(0.56%) 

- 

(3) รูปแบบการนำเสนอสวยงาม เข้าใจง่าย 73 
(40.56%) 

68 
(37.78%) 

36 
(20.00%) 

3 
(1.66%) 

- 

(4) ตัวอย่าง/กรณีศึกษาเพียงพอ ชัดเจน 76 
(42.22%) 

71 
(39.44%) 

31 
(17.22%) 

2 
(1.12%) 

- 

(5) รูปแบบกิจกรรม/แบบทดสอบ เหมาะสม ชัดเจน 74 
(41.11%) 

80 
(44.44%) 

26 
(14.45%) 

- - 

(6) ภาพคมชัด/กราฟิกมีขนาด สีเหมาะสม 88 
(48.89%) 

68 
(37.78%) 

24 
(13.33%) 

- - 

(7) เสียงท่ีใช้ในสื่อเหมาะสม ชัดเจน 85 
(47.22%) 

65 
(36.11%) 

27 
(15.00%) 

3 
(1.67%) 

- 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโดยรวม 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อบทเรียนออนไลน์แบบเปดิ 71 

(39.44%) 
82 

(45.56%) 
27 

(15.00%) 
- - 



 
 จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์แบบเปดิเพื่อมหาชน รายวิชาคณิตศาสตรร์ะดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มรีะดับความพึงใจมากที่สุด 3 รายการแรก ไดแ้ก่ ภาพคมชัด/กราฟฟิกมีขนาด สีเหมาะสม 48.89%  
เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 47.22% และ เสียงท่ีใช้ในสื่อเหมาะสม ชัดเจน 47.22% ระดับความพึงพอใจ 
3 รายการแรก ได้แก่ ลำดับเรื่องเข้าใจง่าย ชวนติดตาม 45.00% รูปแบบกิจกรรม/แบบทดสอบ เหมาะสม ชัดเจน 44.44% 
สำหรับความพึงพอใจโดยรวม พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อบทเรยีนออนไลน์แบบเปิด ในระดับความพึงพอใจ 45.56% 
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 39.44% และระดับความพึงพอใจปานกลาง 15.00% 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจในการทำวิจัยการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนเพื่อการเรียนรู้อาจตั้งปัญหา
ของการวิจัยตามข้อเสนอแนะต่อไปนี้  

1) บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนช่วยให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ได้ตามสภาพจริงหรือไม่ 

2) บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกเวลาเรียนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่กำหนดไว้หรือไม่ 

3) วิธีการใดที่จะจัดเวลาในการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนให้สอดคล้องกับเนื้อหาเฉพาะตาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด 

4) อะไรเป็นการท้าทายที่สำคัญสำหรับนักเรียนให้ใช้การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 

5) การใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนช่วยเร้าความสนใจนักเรียนได้เรียนรู้ลึกซึ้งขึ้นและจะใช้การเรียนรู้

บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนในครั้งต่อไป 

ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป 

 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับในการวิจัยครั้งนี้มีขนาดค่อนข้างเล็ก การมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 และ ข้อ 3 มากขึ้น การวิจัยในครั้งต่อไปควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออก
ความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการสรา้งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกับความต้องการของนักเรียน อย่างไร
ก็ตามการวิจัยครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไปสำหรับครูผู้สอนบนพ้ืนฐานของการวิจัยในครั้งน้ี 

1) หาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนที่น่าสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่ อให้นักเรียนได้เลือก

เรียนสิ่งที่ตนเองสนใจมากที่สุด 

2) ตรวจสอบบทเรียนที่นำมาใช้ก่อนที่จะแนะนำนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าสาระที่นำเสนอช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้

อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3) เมื่อจบบทเรียนแต่ละเรื่อง มักจะพบปัญหาการเลิกเรียนบทเรียนออนไลน์กลางคัน ดังนั้นควรหาวิธีกระตุ้นแรง

เสริมให้นักเรียนต้องการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนในการเรียนรู้สำหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพราะการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนส่วนใหญ่จะพัฒนาเพื่อนำไปใช้กับนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมในทักษะการเรียนรู้และความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการ



พัฒนาการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนในการเรียนรู้จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานท่ี 
 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน 

1) การออกแบบ (designing): คำนึงถึงเวลาที่จะให้ใช้ในแต่ละสัปดาห์ ระดับของเนื้อหาวิชา และการมีส่วนร่วม

ของผู้เรียน 

2) การพัฒนา (developing): คำนึงถึงการเขียนสื่อการเรียนรู้ เช่น บทเรียน กราฟิก วิดีโอ ซึ่งต้องพัฒนาโดยไม่

ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งต้องอาศัยผู้รู้ในการตรวจสอบ บทเรียนที่ออกแบบควรสำเร็จก่อนเริ่มเรียน 2 เดือนและมกีาร

ทดลองจากกลุ่มเล็กก่อน ประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มที่กว้างขวางขึ้น 

3) การดำเนินเรื่อง (running): คำนึงถึงการติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ e-mail หรือระบบอื่น ๆ เพื่อ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกเนื้อหาที่นำเสนอ อาจเป็นสัปดาห์ละครั้ง เป็นต้น 

4) การดำเนินเรื่องต่อไป (going forward): หลังจากหนึ่งเดือนเมื่อนำเสนอบทเรียนครบถ้วนแล้ว ควรมีข้อมูล

รายละเอียดนำเสนอรายงานการเรียนทั้งหมดในภาพรวมให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นย้อนกลับ

สำหรับนำไปสู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนต่อไป 
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