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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้
และ การจัดการชั้นเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นรายวิ ช าการจั ด การเรีย นรู้ และการจั ด การชั้ น เรีย น ระหว่ า งก่อ นเรีย นกับ หลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรีย น
อิเลคทรอนิคส์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
รายวิชา
การจัด การเรีย นรู้และการจัดการชั้ นเรียน กลุ่ มตัว อย่ างที่ ใช้ในการวิ จัยในครั้งนี้ เป็ น
นั กศึ กษาที่ กาลั ง ศึกษาหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู คณะครุศาสตร์อุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2) และการทดสอบทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่า กับ 81.22/83.10 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กาหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
หลังเรียน โดยการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบในการเรียน และประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ในระดับมากที่สุด
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ABSTRACT

This research aimed to 1) develop electronics lesson for Learning
Management and Classroom Management course with the efficiency standard of 80/80, 2)
compare the students’ achievement before and after learning through the electronic
lesson and, 3) find out students’ satisfaction on the electronics lesson in Learning
Management and Classroom Management course. Research samples were 30 cluster
random sampling of student teachers studying in the Graduate Diploma Program in
Teaching Profession, academic year 2016, Faculty of Technical Education, Rajamangala
University of Technology Thanyaburi. The data were analyzed using by mean ( X ),
standard deviation (S.D.), efficiency standard value (E1/E2), and t-test dependent.
The findings were as follows: 1) the developed electronics lesson on the
Learning Management and Classroom Management course had the efficiency (E1/E2) at
81.22/83.10 which was higher than the set criteria. 2) The post-test score of the students
studying through electronics lesson was higher than the pre-test score with statistically
significant difference at .01. 3) The students’ holistic satisfaction on the Learning
Management and Classroom Management course studying through electronics lesson was
at the highest level. The individual factor investigation showed that the students were
satisfied with the learning style and the learning usefulness of the developed electronic
lesson at the highest level.

Keywords: e-Learning/achievement/satisfied
บทนา

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่ได้เป็น
เพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมา หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและ
จะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ
ทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาประเทศ ดังที่หลากหลายประเทศได้ตระหนักและ
มีการลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นกลไกและเครื่องมือ
สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และเพิ่มศักยภาพในด้านการค้า การลงทุน การผลิต การขนส่ง
และการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศในหลากหลายมิติ ด้วยเหตุดังกล่าวระบบ
การศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่การศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่เป็นสื่อกลาง ดัง แผนพัฒนา
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การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ 5 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและ
ด้านประสิทธิภาพ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 67 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในทุกระดับจึงได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อันประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้ในหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ (e-Learning) เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ ได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสม
สมัยใหม่ รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตเข้าด้วยกัน เพื่อนาเสนอข้อมูล ตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้
ภาพเคลื่ อนไหว วีดิ ทั ศน์ และเสี ย ง (ทิต ยา จั นทร์สุข , 2553) และอานวยความสะดวกในการเข้า ถึง
แหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ แหล่งบริการการศึกษาที่อยู่ในรูปของอิเลคทรอนิคส์และการสื่อสาร (มนต์ชัย
เทียนทอง, 2545) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้และพฤติกรรม (Ruiz,
2006)
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้ในหลาย
ลักษณะ ทั้งสื่อเสริม (Supplementary) ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาในบทเรียนอิเลคทรอนิกส์พร้อมกับ
เนื้อหาในชั้นเรียน สื่อเติม (Complementary) ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ และสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดจากบทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ซึ่งเป็นสื่อหลัก ในการนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ไปใช้เป็นสื่อหลัก ผู้สอนควรออกแบบบทเรียน
อย่างรอบคอบ เพื่อสามารถให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545)
การจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิ กส์ จะท าให้เกิด การเรียนรู้ในวงกว้าง ไม่มีข้อจากัดในด้านการ
เดินทางมาศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่ง และสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ เนื้อหา ณ
เวลาใดก็ได้หรือสถานที่ไหนก็ได้ (Anywhere Anytime) ที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกัน และยังสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็ว สะดวก และคล่องตัว
ซึ่งสามารถนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียน สามารถเข้ามาศึกษาเนื้อหาที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน จึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียนรู้
ให้กว้างไกลขึ้น (มนต์ชัย เทียนทอง, 2549)
ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนสาขาวิ ช าชี พ ครู ทั้ ง ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในรายวิ ช า
ทางการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู การจัด
การเรียนการสอนรายวิชาทางการศึกษาให้มี มาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์ วิชาชีพตาม
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ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง
การศึกษาจากคุรุ สภานั้ น จะต้ อ งมี ก ารจั ด การเรีย นรู้ ให้ ส อดคล้ องกั บ การเปลี่ ย นแปลงโดยประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีร่วมสมัย บทเรียนอิเลคทรอนิคส์เป็นวิธีการหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อ
การออกแบบบทเรียน รูปแบบการเรียน และอื่นๆ สร้างสื่อเลือกใช้ จัดการ และขยายขีดความสามารถใน
การเรียนรู้ (Elliott Masie and The Masie Center ,2006) เพื่อสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ เนื้อหา ณ เวลาใดก็ได้หรือสถานที่ไหนก็ได้ และยัง
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี และพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้รับผิ ดชอบในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ดียิ่ง ขึ้น ด้วยเหตุดั งกล่ าวผู้ วิจัย จึงสนใจศึกษาการพัฒนา
บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรี ยน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชา
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีล่ งทะเบียนเรียน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน
30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster random sampling)
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2.ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตั ว แปรอิส ระ คือ บทเรีย นอิ เลคทรอนิ คส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน และตัวแปรตาม ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2)
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้
เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ชนิด ดังนี้
1. บทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย
คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาสาระของรายวิชา
และแบบทดสอบหลัง เรีย น โดยผ่า นการประเมิน จากผู้เชี่ย วชาญ จานวน 3 ท่า น เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.28) และทาการทดลอง
ใช้บทเรียนอิเลคทรอนิคส์จานวน 3 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความบกพร่องทั้งหมดแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ครั้งที่ 1 ทดลองใช้กับ นักศึกษา จานวน 1 คน ที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน
ครั้ง ที่ 2 ทดลองใช้ นักศึกษากลุ่ม เล็ก จานวน 6 คน โดยใช้การสุ่ม แบบเจาะจง ทาการ
เลือกผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับสูง ปานกลาง และต่า ระดับละ 2 คน
ครั้งที่ 3 ทดลองใช้กับนักศึกษา จานวน 30 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ประกอบด้ว ย แบบทดสอบก่อ นเรีย น และแบบทดสอบหลัง เรีย น มีล ัก ษณะเป็น แบบปรนัย ชนิด
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้อหา (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาและเลือกรายการที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แบบทดสอบมีค่าความยาก (Item Difficulty) ระหว่าง 0.20
ถึง 0.80 ค่าอานาจจาแนก (Item Discrimination) ของแบบวัดเป็นรายข้อระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 และ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับมีค่า 0.89
3. แบบประเมิน ความพึง พอใจของนัก ศึก ษาต่อ บทเรีย นอิเลคทรอนิคส์ รายวิช าการจัด
การเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน มีลักษณะของแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ที่ผ่า นการประเมินค่าดัช นีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 0.79-1.00 และค่า ความเชื่อ มั่น เป็น
0.95
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบกลุ่มเดียวสอบ
ก่อนและหลังเรียน (One group Pre-test Post-test Design) โดยดาเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงให้ทราบถึงการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง
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2. ทดสอบก่อนการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
3. ดาเนิน การเรีย นการสอนด้ว ยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิช าการจัด การเรีย นรู้และ
การจัดการชั้นเรียน จานวน 3 บทเรียน
4. ทดสอบหลังการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ หาประสิทธิ ภาพของบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิ ชาการจั ดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ระหว่างก่อนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โดย
ใช้ค่าสถิติ t-test (Dependent)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย

1. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ รายวิ ช าการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละ
การจั ด การชั้ น เรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้น ของนั กศึกษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามเกณฑ์ 80/80 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ ตามเกณฑ์ 80/80
N
35

การวัดผลกระบวนการ
X
E1
A
731
23.73 81.22
2

การวัดผลหลังเรียน
X
E2
B
757
24.93 83.10
2

E 1/ E 2
81.22/83.10

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลัง
บทเรียนทั้งหมด 3 บทเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.22
และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.93 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.10 ดังนั้น บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
(E1 /E2 ) ได้เท่ากับ 81.22/83.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
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2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย น ด้ ว ยบทเรี ย น
อิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรีย น ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้ เรียน
ผลการสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
30
30

.X
13.23
24.93

S.D.
1.94
1.87

∑D

t

Sig (1 tailed)

11.70

26.445**

0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.23
คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.93 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนกับ
หลังเรียนด้ว ยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ มีค วามแตกต่างกันอยู่เฉลี่ย 29 คะแนน โดยพบว่า คะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้ เรียน
โดยรวมและแต่ละด้าน
ความพึงพอใจของของนักศึกษา
ด้านรูปแบบในการเรียนรู้
ด้านประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ด้านองค์ประกอบที่มีต่อการเรียนรู้
รวม

X

4.60
4.50
4.48
4.52

S.D.
0.62
0.66
0.55
0.59

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรีย น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ ด้านรูปแบบในการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.60,
S.D. = 0.66) ด้านประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ( X = 4.50, S.D. = 0.66) ส่วนด้านองค์ประกอบ
ที่มีต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.55)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีป ระสิทธิภาพ 81.22/83.10
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายความว่า การเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ ทาให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.22 และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ
83.10แสดงว่าบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
บทเรี ย นอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ มี ก ารออกแบบและพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ ตามหลั ก วิ ช าการ ดั ง ถนอมพร
เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวว่า บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการและสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนที่ดีนั้นจะต้องอาศัยหลักการผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ และมีออกแบบ
การเรียนการสอนที่คานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Bollinger and Erichsen, 2013) โดยการพัฒนา
บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาผู้เรียนและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น รูปแบบการเรียน พื้นฐานความรู้ใน
เนื้อหา ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ความกระตือรือร้นด้านการเรียน วิธีการสร้างและออกแบบบทเรียน
อิเลคทรอนิคส์ เนื้อหาและโครงสร้า งลักษณะรายวิช า เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
และมี เ นื้ อ หาถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามสาระในรายวิ ช า ขั้ น ตอนที่ 2 การออกแบบและพั ฒ นาบทเรี ย น
อิเลคทรอนิคส์ เป็น การออกแบบบทเรีย น โดยการนาผลที่ไ ด้จ ากการศึกษามาวิเ คราะห์ เพื่อ กาหนด
เนื ้อ หา จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ กิจ กรรมการเรีย นรู้ การวัด ประเมิน ผล การจัด ท าเค้า โครงเรื ่อ งที่
ประกอบด้ว ยภาพและตัว หนัง สือ (story board) และสร้า งบทเรีย นอิเ ลคทรอนิค ส์ ขั้น ตอนที่ 3
การตรวจสอบคุณภาพบทเรีย นอิเลคทรอนิคส์ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน คุณ ภาพบทเรีย นอิเลคทรอนิค ส์
เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของบทเรีย น และปรับปรุงแก้ไขบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ก่อน
การทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ โดยได้ดาเนินการทดลองใช้ผู้เรียน จานวน
3 ครั้ง ได้แก่ 1) ทดลองใช้กับผู้เรียน 1 คน ที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ด้า นภาษาและการใช้ง าน 2) ทดลองใช้ กับผู้เรียนกลุ่มเล็กจ านวน 6 คน โดยท าการเลือ กผู้เ รีย นที ่มี
ผลการเรียนระดับสูง ปานกลาง และต่า ระดับละ 2 คน และ3) ทดลองใช้กับกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ จานวน
3 คน ทาให้ทราบข้อบกพร่องและนามาปรับ ปรุง บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ให้มี ประสิทธิภาพก่อนใช้ ดังนั้น
การเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์จึงทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า บทเรียน
อิเลคทรอนิคส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.37/85.44 ในทานองเดียวกับ นันทวัน ยอดบุญเอก (2553)
ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ตามแนวคิด Learning Object เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ตามแนวคิด Learning Object มีประสิทธิภาพ E1/E2
เท่ากับ 81.87/81.83 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
1034

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

2. ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น รายวิช าการจัด การเรีย นรู้แ ละการจัด การชั้น เรีย น โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ สามารถทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นสามารถนาไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้ ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ มีการออกแบบเนื้อหาบทเรียนเป็นหน่วยย่อยๆ
เรียงจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ทาให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย ซึ่งเป็นคุณสมบัติสาคัญประการหนึ่งของ
บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ (Weisburgh, 2002) และมีการนาเสนอเนื้อหาด้วยสื่อประสมทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง
และภาพเคลื่อนไหว (Animation) และรูปแบบ Hypermedia ทาให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาของ
บทเรียนในเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจได้หลายครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้
ของตนในด้านของลาดับการเรียนได้ ตามพื้นฐานความรู้ ความถนัด ความสนใจของตน และผู้เรียนสามารถ
ทดสอบทักษะของตนเองก่อนเรียนได้ ทาให้สามารถชี้ชัดจุดอ่อนของตนและเลือกเนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบ
การเรียนของตัวเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) นอกจากนี้การจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
ทาให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เพราะผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึง
เนื้อหาได้สะดวก ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกโอกาส โดยไม่ต้องอาศัยชั้นเรียน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2546)
สามารถโต้ตอบกับบทเรียน และสื่อสารกับผู้สอนผ่านเครื่องมือ (Bryn and Gardner, 2006) บทเรียน
อิเลคทรอนิกส์จึงช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล
อินทร์จันทร์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาเครื่องแต่งกายกับ
งานภาพยนตร์ พบว่า ในแต่ละหน่วยการเรียนและรวมทั้งหมด นิสิตในกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
ด้วยสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาเครื่องแต่งกายกับงานภาพยนตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และระเบียบ บังคมเนตร (2554) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิคส์ เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยการเรีย นแบบใช้หนัง สืออิเลคทรอนิคส์ มีคะแนนสูง กว่า การสอนแบบปกติ รวมทั้งดวงพร วิฆเนศ
(2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์อยู่ในระดับมาก
แสดงว่าการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ทั้ง นี้อาจเป็น เพราะว่า
บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ และมีประโยชน์ ทาให้ผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจในการเรียน (Pashleret al., 2008) รวมทั้งองค์ประกอบของบทเรียนทั้ง รูปแบบ ขนาด
พื้นหลัง สีและขนาดตัวอักษรเหมาะสม ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจ และเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวก จึงเกิด
การเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาสาระต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งดี รวดเร็ ว เป็ น ขั้ น ตอน และสามารถจดจ าสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไ ด้ น าน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรดา อ่อนทรัพย์ และบารุง โตรัตน์ (2559) ที่ผลจากการใช้บทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้การเรียนรู้เข้าใจง่าย มีรูปภาพ แผนถูมิ ตารางที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง และช่วยทาให้มีแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาจึง มี
ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของนพดล
อินทร์จันทร์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาเครื่องแต่งกายกับงาน
ภาพยนตร์ พบว่ า ผู้ เรียนมี ความพึ งพอใจต่ อการเรียนด้ วยบทเรี ยนอิ เลคทรอนิ คส์ ทุ กด้ านในระดั บมาก
ในท านองเดี ย วกั บ ผลการวิ จั ย ของอิ นทิ รา พาสี นุ ด (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การทดสอบหาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยผ่านระบบสร้างสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยผ่านระบบสร้าง
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก ซึ่งความพึงพอใจเป็น
องค์ประกอบสาคัญทาให้เกิดความประสบความสาเร็จในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (Sener and
Humbert, 2003)
ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิ จัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจั ดการเรีย นด้ว ย
บทเรียนอิเลคทรอนิคส์หรือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 การนาบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ ไปใช้ ควรเตรียมความพร้อมและแนะนาผู้เรียนให้เข้าใจ
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ใ นการเรี ย น ความรั บ ผิ ด ชอบ ความซื่ อ สั ต ย์ ความมี วิ นั ย และทั ก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์
1.2 ควรมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรีย นอิเลคทรอนิคส์ รวมทั้งต้องเตรียมเนื้อหาและแหล่งการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม
1.3 บทเรีย นอิเ ลคทรอนิค ส์ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในการจัดเรียนการสอนได้หลาย
ลักษณะ ทั้งเป็นสื่อหลัก สื่อเสริม และสื่อเติม ซึ่งจะเอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนได้หลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
2.1 ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรีย นอิเลคทรอนิคส์ในเนื้อหาวิช า
อื่นๆ หรือระดับอื่นๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ในรูปแบบของมัลติมีเดีย เพื่อ
สร้า งความสนใจมากขึ้น ให้เ หมาะสมกับ นัก ศึก ษาแต่ล ะสาขาวิช าหรือการเรียนรู้ผ่ านระบบเครือข่า ย
เว็บไซต์เพราะผู้เรียนสามารถเรียนบนเครือข่ายได้สะดวกขึ้น
2.3 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆ เช่ น ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์
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