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ผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Effect of Using e-Learning Courseware with Scaffolding to Develop
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ได้แก่
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การพัฒนาเว็บ (02-313-301) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ขั้นตอนในการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) จัดเตรียมเครื่องมือสาหรับงานวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริ มศักยภาพการเรียนรู้ที่
พัฒ นาขึ้น แบบประเมิ นคุณ ภาพด้ า นความเหมาะสมของบทเรียนอิเล็ กทรอนิ กส์ที่ เสริม ศักยภาพการเรีย นรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจสาหรับผู้เรียน
2) ทดสอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) หาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
4) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
5) วิเคราะห์ผลและสรุปผล ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.52 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 เปอร์เซ็นต์ และผลประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅= 3.78, S.D. = 0.26) 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรีย นที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิ กส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒ นาขึ้น อยู่ในระดั บมากที่สุ ด
(̅= 3.41, S.D. = 0.57)
คาสาคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
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Abstract

The objectives of this study were 1) to study the effect of using e-Learning courseware
with scaffolding to develop learning achievement of undergraduate students and 2) to study
the satisfaction of using e-Learning courseware with scaffolding. The sample group was 30 thirdyear undergraduate students studied in subject of web development (02-313-301), Faculty of
Technical Education at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. They were obtained by
purposive selection. The research was divided into five methods which consisted of 1) the
prepare tools for research which consisted of e-Learning courseware with scaffolding,
evaluation of suitability e-Learning courseware with scaffolding, achievement test (pre-test and
post-test) and questionnaire for satisfactions 2) the test of e-Learning courseware with scaffolding
3) the efficiency and comparisons of average score of students before and after using eLearning courseware with scaffolding 4) the evaluation in term of satisfaction among students
with regard to the use of the e-Learning courseware with scaffolding and 5) the analysis and
conclusion. The results revealed that 1) the efficiency of e-Learning courseware with scaffolding
was at 80.52 which the criterion at 80 and the evaluation of suitability e-Learning courseware with
scaffolding by the experts were totally appropriate at the excellent level (̅= 3.78, S.D.= 0.26). 2) the
post-test scores were higher than the pre-test scores with statistically significant difference at the .05
level and 3) the student's satisfaction to the use of the e-Learning courseware with scaffolding
was at the most satisfaction (̅= 3.41, S.D.= 0.57).
Keywords: e-Learning Courseware, Scaffolding, Achievement
บทนา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ในสังคมเป็นอย่างมาก ทาให้การเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ มากมายเกิดขึ้ นตลอดเวลา ดังนั้นการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นหนึ่งในกลไกที่ผลักดันให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า และสร้างสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั้นจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา สอดคล้องกับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
จั ด ให้ มี ก ารผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภทการศึ ก ษาที่ ส ามารถใช้ กั บ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์
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อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอน
เพื่ อ ให้ ส นองตอบต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยอาศั ย ศั ก ยภาพและ
ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองหรือร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ตลอดเวลา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ผู้เรียนคน
อื่นๆ เนื้อหา และแหล่งสารสนเทศโดยไม่จาเป็นต้องอยู่ในเวลาหรือสถานที่เดียวกัน (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551)
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับวงการศึกษาหลายด้านและได้ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนในงานด้านการเรียนการสอนมากขึ้น (วิทยา อารีราษฎร์, 2549) ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้เรียน แทนที่จะศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนโดยตรงเพียงแหล่งเดียวก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนไป ผู้เรียนสามารถศึกษา
เนื้อหาจากแหล่งอื่นๆ ที่มีบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
ในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบก็ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นทางเลือกหรือเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้
ทุกที่และทุกเวลา (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ , 2542) การเรียนการสอนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้ เรียนกับผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียน ทาให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างอิสระตลอดเวลา ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล ลดปัญหาข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ จึงเป็นการสร้ างสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง และส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย และด้วยความแตกต่างด้านความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่ง
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อการเรีย นรู้และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ผู้ เรีย นบางคนอาจจะต้ องการคาชี้ แนะ และ
คาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้สอน เพื่อจะได้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนได้อย่างถูกต้องต่อไป การช่วยเหลือ
ผู้เรียนลักษณะนี้เรียกว่า การช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน (Scaffolding) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้การ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถดาเนินการแก้ปัญหาหรือช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ (Wood, Bruner
and Ross, 1976: 90) ซึ่งการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนนี้จะประสบความสาเร็จได้ ผู้สอนจาเป็นต้องมี
ประสบการณ์และทักษะในการแนะนาชี้แนะผู้เรียน รวมทั้งการนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาช่วยสนับสนุนในการ
เรียนการสอน
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นไม่ได้ตอบสนองปัญหาด้านความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้านความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนมากนัก ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ เช่น มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ อีกทั้งการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นรายวิชาปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนไม่
บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าที่ควร ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันจึงอาจทาให้เกิดความ
ล้มเหลวในการเรียนรู้ได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาสื่อการสอนที่มุ่งตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้านความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับที่คาดหวัง
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จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้ องกับ
นักศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสาหรับวงการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สมมติฐานของการวิจัย
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80 เปอร์เซ็นต์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริ มศักยภาพการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เกณฑ์ 80% หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการแสดงประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริม
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ค่าการประเมินเชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอย่างมีนัยสาคัญ
2. ส่วนเสริมศักยภาพการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบของการสนับสนุนที่ผู้สอน
ให้การช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทางานให้สาเร็จ ซึ่งงานนั้นเป็นงานที่ผู้เรียนไม่สามารถทาให้สาเร็จได้ด้วย
ตนเอง และเมื่อผู้เรียนเริ่มจะทางานนั้นได้ การช่วยเหลือสนับสนุนนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
ทางานนั้นได้ด้วยตนเอง
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริม
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02-313-301 การพัฒนาเว็บ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
2. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ สริ ม ศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในรายวิชา 02-313-301 การพัฒนาเว็บ ตามหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น
2. แบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียนและหลังเรียน)
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ แบบแผนการวิจัย แบบกลุ่ม เดีย วสอบก่อนและหลัง (One Group
Pretest - Posttest Design) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ใช้ในการนาเสนอเนื้อหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียนและหลังเรียน)
ให้แก่ผู้เรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งภายในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะแบ่งส่วนผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนของผู้เรียน ส่วนของผู้สอน และส่วนของผู้ดูแลระบบ ที่ URL: http://www.ajarn-thidarat.com
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 หน้าหลักของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ส่วนของผู้เรียน เป็นส่วนที่ใช้แสดงเนื้อหาและเครื่องมือ สาหรับผู้เรียน ประกอบด้วย เมนู
เปลี่ยนรหัสผ่าน เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เมนูผลการเรียน เมนูเข้าสู่บทเรียน เมนูแบบฝึกหัด เมนูผลคะแนน
แบบฝึกหัด และเมนูตารางผลคะแนนแบบฝึกหัด สาหรับเนื้อหาภายในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ จะเป็นการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบเชิงเส้น (Linear Progression) ซึ่งเป็นเนื้อหารายวิชา 02-313301 การพัฒนาเว็บ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 8 หน่วยการเรียน ในการนาเสนอเนื้อหาจะ
ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายผสมผสานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
สื่อโมชันกราฟิก รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ส่วนของผู้เรียนภายในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้

2224

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

1.2 ส่วนของผู้สอน เป็นส่วนของการบริหารจัดการเรียนการสอนสาหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย เมนูคู่มือการใช้งาน เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน เมนูแก้ไขข้อมูล
ส่ว นตั ว เมนูรายชื่ อนั กศึกษา เมนู ผ ลการเรีย น เมนู บ ทเรียน เมนู จุ ด ประสงค์บ ทเรีย น เมนู เนื้อหาบทเรีย น
เมนูข้อสอบ เมนูแบบฝึกหัด เมนูตั้งค่าข้อสอบ เมนูแบบฝึกหัด และเมนูผลคะแนนแบบฝึกหัด ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้
จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดก่อนที่การจัดการเรียนการสอนจะเริ่มขึ้น โดยส่วนเสริมศักยภาพการเรียนจะอยู่ในส่วน
ของบทเรียนเพิ่มเติม ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะนาเสนอให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการทาแบบทดสอบหลังเรียน
ประจาหน่วยการเรียนตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้เท่านั้น โดยผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนให้เนื้อหาดังกล่าวจนครบ
จากนั้นจะทาแบบทดสอบหลังเรียนประจาหน่วยการเรียนนั้นอีกครั้งหนึ่ง หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ผู้สอนได้
กาหนดไว้ ผู้เรียนจึงจะสามารถเข้าไปเรียนในหน่วยการเรียนถัดไปได้ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ส่วนของผูส้ อนภายในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
1.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลทั่วไปภายในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ส่วนของผู้ดูแลระบบภายในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
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2. แบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา ซึ่ งเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิในสาขาเทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา ระดับปริญญาเอกมีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือระดับปริญญาโทมีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อย
กว่า 10 ปี โดยในระดับปริญญาโทต้องมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 5 ท่าน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียนและหลังเรียน)
4. แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ เสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 นาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับผู้ใช้ มีขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินผลรายบุคคล (One to One Evaluation Tryout)
เป็นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ างในการหาประสิทธิภาพจานวน 3 คน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผู้เรียนกลุ่ มเรียนเก่ง จานวน 1 คน กลุ่ม ปานกลาง จานวน 1 คน และกลุ่ มอ่อน จานวน 1 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของเนื้อหา แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แล้วนาข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไข ผลการหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 การประเมินผล
รายบุคคล พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (KW-CAI) เท่ากับ 81.08 เปอร์เซ็นต์
2. การประเมินผลกลุ่มเล็ก (Small Group Evaluation Tryout)
เป็นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพจานวน 9 คน ซึ่งเป็น
ตัว แทนของผู้ เรีย นกลุ่ ม เรีย นเก่ง จ านวน 3 คน กลุ่ ม ปานกลาง จ านวน 3 คน และกลุ่ ม อ่อน จ านวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของเนื้อหา แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แล้วนาข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไข ผลการหาประสิทธิภาพครั้งที่ 2 การประเมินผลกลุ่มเล็ก
พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (KW-CAI) เท่ากับ 79.83 เปอร์เซ็นต์
3. การประเมินผลภาคสนาม
เป็นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพจานวน 30 คน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผู้เรียนกลุ่มเรียนเก่งจานวน 10 คน กลุ่มปานกลาง จานวน 10 คน และกลุ่มอ่อน จานวน 10 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของเนื้อหา แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการหาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 การประเมินผลภาคสนาม พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริม
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ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
(KW-CAI) เท่ากับ 80.52 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนที่ 3 นาบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ ง าน โดยน าไปใช้ ง านกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาเว็บ
(02-313-301) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์
ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่
เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่พัฒนาขึ้น ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งมี
ลักษณะของข้อคาถามแบ่งเป็น 4 ระดับ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวกันกับในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลและสรุปผล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่ เสริม
ศักยภาพการเรียนรู้โดยใช้สูตร KW-CAI การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean : ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนจาก
บทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสถิติค่าที (t-test Dependent) การวิเคราะห์ความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean : ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ประสิทธิภาพของบทเรียน
รายการ
̅
(KW-CAI)
ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียน (KW-A)
0.87
80.52
ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของคะแนนแบบทดสอบ (KW-B)
0.73
จากตารางที่ 1 พบว่ า บทเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ า กั บ 80.52
เกณฑ์ 80% ที่ตั้งสมมติฐานไว้
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1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ พบว่า
ความเหมาะสมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศั กยภาพการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅= 3.78,
S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้, ความ
เหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน ความสามารถของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการข้อมูลผู้เรียน,
ความสามารถของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการข้อมูลผู้สอน และความสามารถของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการข้อมูลเนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบ มีความเหมาะสมโดยรวมสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
(̅= 4.00, S.D. = 0.00)
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย
n
S.D.
df
t
p
̅
คะแนนก่อนเรียน
30
56.60
13.88
29
6.90*
.000
คะแนนหลังเรียน
30
73.27
8.41
p<.05
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (̅= 3.41, S.D. = 0.57)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (̅= 3.50, S.D. = 0.68) และรองลงมา ได้แก่ เนื้อหามีความถูกต้อง และชัดเจน อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (̅= 3.47, S.D. = 0.51) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้สูตร KW-CAI (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2548) มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วน
ของคะแนนแบบฝึกหัด (KW-A) เท่ากับ 0.87 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของคะแนนแบบทดสอบ (KW-B) เท่ากับ 0.73
และผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้สูตร KW-CAI พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ
80.52 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80% ที่ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ที่ช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้ด้วยเนื้อหาที่นาเสนอ
เพิ่มเติมหรือนาเสนอเนื้อหาโดยสรุป ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนจดจาได้แม่นยายิ่งขึ้นทั้งผู้เรียนยังสามารถควบคุมการ
เรียนของตนเองได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ชัย เที ยนทอง (2556) พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถนาไปศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามความสะดวกโดยไม่เร่งรีบ
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์ (2560) พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทบทวน
สามารถช่วยนักศึกษาบางคนที่ไม่สามารถมาเข้าชั้นเรียนได้ตามเวลาที่กาหนด นักศึกษาสามารถกลับไปทบทวน
เนื้อหาบทเรียนได้ ตลอดเวลา ไม่มีข้อจากัดในเรื่องสถานที่และเวลาของการเรียนบนเว็บ สามารถกระทาได้ตลอด
24 ชั่วโมง ทาให้นักศึกษาสามารถควบคุมการเรียนได้ตามความสามารถและความต้องการของตนเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ (2558) พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและจดจาแม่นยายิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียนรู้สึกพอใจ และไม่เกิด
ความกดดันขณะเรียนเมื่อเรียนไม่ทันผู้อื่น ทาให้รู้สึกผ่อนคลายในขณะที่เรียน ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูง
และผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅= 3.78, S.D. = 0.26) ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมศักยภาพการ
เรียนรู้เป็นบทเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตลอดเวลา อีกทั้งผู้เรียนสามารถค้นหาและเข้าถึง
ความรู้ใหม่ๆ ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์ (2561) พบว่า การ
เรียนด้วยเทคโนโลยีเว็บเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยนให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางการ
สื่อสารรูปแบบใหม่เพื่อเติมเต็มเทคโนโลยีการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
ที่เรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดั บปริญญาตรี โดยใช้ สถิติค่า ที (t-test Dependent) พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลั งเรียนสูงกว่ าก่อนเรียน
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าบทเรียน อิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน อิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะของสื่อการสอน
และกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จากัด สามารถเรียนรู้ทุกที่ทุก
เวลาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฐิติยา อินตะนา (2560) พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นสื่อเทคโนโลยีที่สามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ตอบสนองต่อความต้องการเรียนแบบรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย บุญเลิศ (2547) พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ แบบฝึก
กิจกรรม แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ แบบทดสอบย่อย เป็นต้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์ (2561) พบว่า
ลักษณะของสื่อการสอน และกิจกรรมที่หลากหลายจะสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
ได้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅= 3.41, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง และเนื้อหามีความถูกต้องและชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
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เนื่องจากบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีความน่าสนใจและเป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (2555) พบว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จาเป็นต่อการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนและกิจกรรมต่างๆ และ
เป็นช่องทางในการติดต่อและสืบค้นข้อมูลต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินภา ดอกบัว (2559) พบว่า
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีการนาเนื้อหามาออกแบบให้มีกราฟฟิกที่สวยงามสร้างความน่าสนใจ มีส่วนปฏิสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองได้วิเคราะห์ และส่วนของแบบฝึกหัดที่มีผลย้อนกลับทันที ทาให้ผู้เรียนได้รู้ข้อผิดพลาด
ของตนเอง รวมทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จากัดทั้งเวลาและสถานที่
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนต้องเป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ตามความสามารถของตนเองอีกด้วย
2. ผู้เรียนจะต้องให้ความสาคัญและมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรพิจารณาถึงโอกาสในการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นช่องทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีวิธีการนาเสนอเนื้อหาของบทเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียผ่านทางเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย
เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน
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