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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Research and Experiment) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการ   
ใชบทเรยีนอเิล็กทรอนิกสรายวชิาวงจรรวมสาํหรบันักศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑิตเพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางที่ใชใน    
การวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 32 คน ไดจากการสุมแบบแบงกลุม ขั้นตอนการวิจัย
แบงออกเปน 5 ระยะ คือ 1) จัดเตรียมเคร่ืองมือสําหรับงานวิจัย ประกอบดวย บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึน 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูเรียน  2) ทดสอบ          
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่พัฒนาขึ้น 3) หาประสิทธิภาพและ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีพฒันาขึน้ 4) ประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนกิส
รายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น และ 5) วิเคราะหผลและสรุปผล ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนา
ขึน้มปีระสทิธภิาพ 79.01/77.88 ซึง่ไดตามเกณฑประสทิธภิาพทีก่าํหนดไว คอื 80/80 2) ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น  อยูในระดับมากที่สุด
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Abstract
  This research was research and experiment. The objective of this research were 1) to study the 
effect of using e-Learning courseware on the Integrated Circuit of Undergraduate Students to Develop 
Learning Achievement and 2) to study the satisfaction of using e-Learning on the Integrated Circuit. 
Sample group was thirty-two Undergraduate students, major in Electronics Technology, College of Industrial 
Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. They were obtained by cluster random 
sampling. The research was divided into five phases which consisted of  1) the prepare tools for research 
which consisted of  e-Learning, achievement test and questionnaire, 2) the test of e-Learning on the Integrated 
Circuit of Undergraduate Students to Develop Learning Achievement, 3) the efficiency and comparisons of 
average score of students before and after using e-Learning, 4) the evaluation in term of satisfaction among 
students with regard to the use of the e-Learning and 5) the analysis and conclusion. Research finding were 
as follows:  1) the efficiency of e-Learning was at 79.01/77.88, that based on defined performance criteria at 
80/80  2) the comparisons of average score of students after using the e-Learning had higher average score 
than before, with statistical significance by .05 level and 3) the result in terms of satisfaction among students 
with regard to the use of the e-Learning was that the satisfaction level was very high in overall.
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บทนํา
  การจัดการศึกษาในประเทศไทยปจจุบันไดมุงเนนความสําคัญไปที่ตัวผูเรียนเพิ่มมากขึ้น ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และสงเสริมใหมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู       
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542 ที่ยึดหลักแนวคิดการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได    
และถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตนเอง                   
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู โดยสถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม     
ใหสอดคลองกบัความสนใจและตามความถนดัของผูเรยีนโดยคาํนงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล (สธุดิา ชยัชมชืน่, 
จรัญ แสนราช และ ณมน จีรังสุวรรณ, 2555 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
  การเรยีนรายบคุคลผานสือ่อิเล็กทรอนกิสโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  (e-Learning) เปนรปูแบบการเรียน
ทีส่ามารถนาํไปใชไดกบับคุคลหลายระดับและตอบสนองการเรยีนในลักษณะทางไกล (Distance Learning) กลาวคอื 
เปนรูปแบบการเรียนซ่ึงผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาเรียนในสถานท่ีเดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยผูเรียนจะตอง
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ศึกษาเนื้อหาจาก e-Learning Courseware เพ่ือใชในการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะสื่อประสม มีการแบงเนื้อหา     
ไวเปนหนวยๆ ผูสอนจึงสามารถนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปใชในลักษณะของสื่อเสริม สื่อเติม หรือสื่อหลักซึ่งเปน  
ขอดีขอหน่ึงของการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปใชงาน อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองไดทุกที่
ทุกเวลา (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2553)
  ปณิตา วรรณพิรุณ (2553) ไดกลาวถึงขอไดเปรียบของการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมาใชงานไวดังนี้ 1) 
อิเลิรนนิ่ง ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชสื่อและอุปกรณและคลังความรูที่อยูบน
อินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของผูเรียนและผูสอน 2) อิเลิรนนิ่ง ชวยทําใหผูสอนสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาและพฤตกิรรมการเรียนของผูเรยีนไดอยางละเอียดและตลอดเวลา 3) อเิลรินนิง่ ชวยใหผูเรยีนสามารถ
ควบคมุการเรยีนดวยตนเองได 4) อเิลรินนิง่ ชวยใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูไดตามจงัหวะของตน (Self-Paced Learning) 
5) อิเลิรนน่ิง ชวยทําใหเกิดปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 6) อิเลิรนน่ิง ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนในวงกวางมากขึ้น และ 7) อิเลิรนนิ่ง ชวยลดชองวางระหวางการศึกษาในเมืองและ
ชนบท สรางความเทาเทยีมและกระจายโอกาสทางการศึกษา เพือ่สนบัสนนุนโยบายและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ เพื่อความสอดคลองและสนับสนุนการปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนหนวยงานหนึ่งในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 030523101วงจรรวม 
ในภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) ในระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเปนรายวิชาที่มุงเนน
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเร่ืองของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา กระบวนการสรางวงจรรวม ไอซีออปแอมปและ    
การนําไอซีออปแอมปไปใชงาน และจากการศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาที่ทําการลงทะเบียนในรายวิชาวงจร    
รวมยอนหลังไป 2 ป (พ.ศ.2555-พ.ศ.2556) พบวา นกัศกึษาไดรบัผลการเรยีนในรายวชิานีเ้ปนเกรด C คดิเปนรอยละ 
70 รองมาคือผลการเรียน D+ จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทั้งหมดดังแผนภูมิที่ 1

 

 
แผนภูมิที่ 1: ผลการเรียนนักศึกษารายวิชาวงจรรวม (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556)
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  จากการศึกษาขอมูลและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารยในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 15 ทาน พบวา  1) รายวิชาที่เหมาะสมในการนํามาออกแบบการเรียนการสอน         
บนเว็บไซตควรเปนรายวิชาประเภททฤษฎีโดยมีการนําเสนอสื่อประกอบเนื้อหาที่มีความหลากหลายเพ่ือใหผูเรียน
เกิดความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 2) นักศึกษาในปจจุบันมีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชงานควบคูกบัการเรียนการสอนในหองเรียนไดดวยตนเอง และ 3) คณาจารย
สวนใหญมีความคิดเห็นวาควรสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อเสริมสําหรับรายวิชาทฤษฎีเพื่อชวยสงเสริม            
การเรียนรูของผูเรียนและยังสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนนอกสถานที่ได
  จากความเปนมาและความสาํคญัของปญหาขางตน ผูวจิัยจึงมีแนวคิดในการศกึษาผลการพัฒนาบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้ง
ความพงึพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมทีพ่ฒันาขึน้ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง
ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดคลองกบันักศึกษาและใชเปนแนวทางในการพฒันาบทเรยีนอเิล็กทรอนิกส
ในรายวิชาอื่นใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเรยีนตอการใชงานบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสาํหรับนกัศกึษา
ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
  1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3.  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้นอยูใน
เกณฑระดับมาก

นิยามศัพทเฉพาะ
  1. เกณฑ 80/80 หมายถึง  เกณฑทีใ่ชในการหาประสทิธิภาพของบทเรยีนอิเล็กทรอนกิส โดยมีรายละเอยีดดงันี้
         80 ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท้ังหมดที่ทํากิจกรรมและแบบฝกหัดระหวางเรียน
แตละบทเรียนไดถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
   80 ตวัหลงั หมายถงึ คาคะแนนเฉลีย่ของนกัศึกษาท้ังหมดทีท่าํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน
ไดถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
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  2. เกณฑการหาประสทิธิภาพ E1/E2 หมายถึง   เกณฑทีใ่ชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
ในบทความวิจัยฉบับนี้ไดกําหนดเกณฑที่ 80/80 โดยมีรายละเอียดดังนี้
   E1 หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดที่ทํากิจกรรมและแบบฝกหัดระหวางเรียนแตละบท
เรียนไดถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
   E2 หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท้ังหมดท่ีทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได     
ถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
  3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
รายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและตอการใชงานบทเรียนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
  1. กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยั คอื กลุมผูเรียนทีเ่รียนดวยบทเรยีนอเิล็กทรอนิกสรายวชิาวงจรรวมสาํหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไดจากการสุมแบบแบงกลุม จากนักศึกษา      
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปที ่3 สาขาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีศ่กึษารายวิชาวงจรรวม 
ทําการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 ตอนเรียน รวม 32 คน
  2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวม
สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต และ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
  3. เน้ือหาในการวิจยั เปนเนือ้หารายวชิา 030523101 รายวิชาวงจรรวม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 
จํานวน 11 บทเรียน
  4. ระยะเวลาท่ีใชในการวจิยั คอื ชวงเดือน มนีาคม 2558 ถงึ พฤษภาคม 2558 โดยใชบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส
รายวิชาวงจรรวม ผานเว็บไซต http://circuit.cit.kmutnb.ac.th เปนระยะเวลา 8 สัปดาห
  5. เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงาน    
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

วิธีการวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิทดลอง (Research and Experiment) การดําเนนิการวจิยั แบงออกเปน  5 ระยะ 
ดังนี้
  ระยะที่ 1 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย มีดังนี้
  1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (e-Learning for Integrated Circuit) ใชในการนําเสนอเนื้อหาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กอนและหลังเรียนใหกับผูเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ภายในบทเรียนประกอบดวย 2 ระบบ คือ ระบบผูเรียน        
ที่ URL: http://circuit.kmutnb.ac.th และระบบผูสอนหรือผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: หนาแรกบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น

   1.1 ระบบผูเรียน เปนสวนในการแสดงเนือ้หาบทเรยีนและเคร่ืองมอืสําหรบัผูเรียน ประกอบดวย  3 เมนู 
คอื เมนหูลัก เมนเูขาสูบทเรียน และเมนรูะบบจดัการผูเรียน สาํหรบัในสวนของเนือ้หาบทเรยีนเปนการนาํเสนอเนือ้หา
ในรปูแบบเชิงเสน (Linear Progression) ซึง่เปนเนือ้หารายวชิา 030523101 วงจรรวม หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส  วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จาํนวน 11 บทเรียน ในการนาํเสนอเนือ้หาจะประกอบไปดวยส่ือมลัตมิเีดียทีห่ลากหลายผสมผสานกนั อาท ิขอความ เสียง 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และการปฏสิมัพนัธระหวางผูเรยีนกับบทเรยีน ผูเรยีนกับผูสอน และผูเรยีนกับผูเรยีนดวยกัน 
ที่ URL: http://circuit.cit.kmutnb.ac.th/content/content.php  ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: หนาหลักเมนูเขาสูบทเรียน
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   1.2 ระบบผูสอนหรือผูดูแลระบบ เปนสวนของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนสําหรับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น ที่ URL: http://circuit.cit.kmutnb.ac.th/system/teacher/index_t.php  ดังภาพที่ 3
  

  

  
 
  
  
  

  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน เปนขอสอบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจสาํหรับผูเรียนตอการใชงานบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมทีพ่ฒันาข้ึน 
มีลักษณะเปนขอคําถามเปน 5 ระดับ

 

  ระยะที ่2 นาํบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติทีพ่ฒันา
ไปทดสอบกับผูใช (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2520) มีขั้นตอนดังนี้
  1.  การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) โดยนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน 
จํานวนกลุมละ 1 คน รวม 3 คน ทําการทดสอบคุณภาพเบื้องตนในการใชงานดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา
วงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
  2.  การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) โดยผูเรียน 12 คน แบงกลุมละ 4 คน รวม 3 กลุม ดงัน้ี นกัศึกษา
ที่มีระดับผลการเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 6 คน และออน 3 คน เพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องตนดานการใชงานบทเรียน 
ความเขาใจเนื้อหาบทเรียน  แบบฝกหัด แบบทดสอบ บทเรียนอเิล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
  ระยะที ่3 นาํบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติทีพ่ฒันา
ไปใชงาน
  นาํบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้โดยใชงานกบักลุมตวัอยางทีเ่ปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปที ่3 สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ศึกษารายวิชาวงจรรวม ทําการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 
ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 ตอนเรียน รวม 32 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ภาพที่ 3: หนาหลักเมนูเขาสูบทเรียน
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  ระยะท่ี 4 ดําเนินการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
รายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
  เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา       
วงจรรวมท่ีพฒันาขึน้ มลีกัษณะเปนขอคาํถามเปน 5 ระดับ ผูวจิยัไดดาํเนนิการเกบ็ขอมูลกบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนนักศึกษากลุมเดียวกันกับกลุมตัวอยางในระยะที่ 3 
  ระยะที่ 5 วิเคราะหผลและสรุปผล
  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส E1/E2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ         
หลังเรียน คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหระดับคะแนนเฉล่ียสําหรับแบบประเมิน
ความพึงพอใจไดใชเกณฑกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยไวเพื่อสะดวกในการแปลความหมาย

ตารางที่ 1
เกณฑการกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย และแปลความหมาย (ประคอง  กรรณสูต, 2538)

ผลการวิจัย
  ตอนท่ี 1 ผลการทดลองใชบทเรียนอเิลก็ทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาบัณฑติ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  การศึกษาผลของการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต      
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง คอื นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี ชัน้ปที ่3 สาขาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 030523101 วงจรรวม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน นําเสนอ       
ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
  1. ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกสรายวชิาวงจรรวมสําหรับนกัศกึษาระดับปริญญาบณัฑติ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นตามสมมติฐานขอที่ 1
        การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดทําบทเรียน             
ที่พัฒนาข้ึนไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามกับนักศึกษาโดยวัดการเรียนรู จากนักศึกษาท้ังหมดในการทํา               
แบบฝกหดัและกิจกรรมระหวางบทเรยีนโดยคิดเปนคะแนนเฉล่ียในการหาคา E1 และวัดจากการทาํแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

  
4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 
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ทางการเรียนหลังเรียนโดยคิดเปนคะแนนเฉลี่ยในการหาคา E2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 
ที่กําหนดขึ้น ผลปรากฎดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2)

   จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑติทีพ่ฒันาข้ึนไดประสิทธภิาพ E1/E2 เทากบั 79.01/77.88 ซึง่ไดตามเกณฑประสิทธภิาพท่ีกาํหนด
ไวคอื 80/80 แสดงวา บทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวิชาวงจรรวมนีม้ปีระสทิธภิาพสามารถนาํไปใชในการเรียนการสอนได

  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามสมมติฐานขอที่ 2
          การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษาหลังจากศึกษาเน้ือหาบทเรียนและทําแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น สรุปผลการวิเคราะหคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนผลปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

 

   S.D.  
 (E1) 25 19.75 1.21 79.01 

  (E2) 25 19.47 2.41 77.88 
 

 
 n  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลอง               32             25            9.13                2.73 
21.71 .00** 

 
 

  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีเรียนดวย          
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน      
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นักศึกษามีคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนหลังเรียน (X = 19.47, S.D. = 2.41) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (X = 9.13, 
S.D. = 2.73)  แสดงใหเหน็วา การเรียนดวยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมทีพ่ฒันาข้ึนสามารถทาํใหผูเรยีน
มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน เน่ืองจากบทเรยีนอเิล็กทรอนกิสทีพั่ฒนาข้ึนมีการนําเสนอส่ือมลัติมเีดยีทีห่ลากหลาย
ผสมผสานกัน อาทิ ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โจทยตัวอยาง เสียง ไฟลวิดีโอ มาใชในการออกแบบและ     
พัฒนาเปนผลใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดงายข้ึนโดยผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองไดตาม          
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ความตองการ อีกทั้งการนําเสนอเนื้อหาภายในบทเรียนผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการปฎิสัมพันธระหวางกัน 

  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพงึพอใจตอการใชงานบทเรียนอิเลก็ทรอนกิสรายวิชาวงจรรวมสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ผลการประเมินเพื่อหาคาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมท่ี
พัฒนาขึ้น จาํนวน 32 คน ภายใตกรอบการพิจารณา 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และดานการเรียน     
การสอน ผลปรากฏดังนี้

ตารางที่ 4
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น (องคประกอบรวม 3 ดาน)

 
  

  S.D. 
1.   4.65 0.53  
2.   4.67 0.53  
3.   4.63 0.50  

   4.65 0.52  

  จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึน        
ในภาพรวมภายใตกรอบการพิจารณา 3 ดาน อยูในระดับมากทีส่ดุ (X =  4.65, S.D. = 0.52) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมดานการออกแบบมีความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.67, S.D. = 0.53) รองมา ไดแก 
ภาพรวมดานเนื้อหา มีความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.65, S.D. = 0.53) และภาพรวมดานการเรียนการสอนมี        
ความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.63, S.D. = 0.50) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนา               
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อภิปรายผลได ดังนี้
  1.  ผลการหาประสิทธภิาพของบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ
ที่พัฒนาขึ้นไดประสิทธิภาพ E1/E2  เทากับ 79.01/77.88 ซึ่งไดตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนดไว คือ 80/80        
แสดงวาบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมน้ีมปีระสทิธภิาพสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได ทัง้นีอ้าจเนือ่ง   
มาจากคา E1 เปนการคิดจากแบบฝกหัดและกิจกรรมระหวางเรียนในระหวางการเรียนการสอนซ่ึงเปนชวงที่ผูเรียน
มีความคงทนตอการจดจําเนื้อหาอีกท้ังเปนการวัดผลระหวางการนําเสนอเนื้อหาหรือวัดผลทันทีที่ศึกษาเน้ือหาจบ   
ในแตละเร่ือง ระดับคะแนนจึงมีคาสูงกวาคา E2 ซึง่เปนการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยเกดิจากทีผู่เรียน
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ผานการศึกษาเนื้อหาบทเรียนมาเปนระยะหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพร  ทรัพยสูงเนิน (2547) ที่ไดศึกษา
การสรางและการหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา พบวาบทเรียน e-Learning ที่          
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.43/83.33 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เรียนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประเด็นท่ีนาจะทําใหเกิดผลดังกลาว  มีดังน้ี 1) นําหลักการออกแบบ                   
การเรยีนการสอนบนเวบ็มาใชในการออกแบบบทเรยีน เพือ่ใหเกดิการเรียนรูทีส่งผลตอการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    
โดยใชสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายรวมทั้งมีเคร่ืองมือสําหรับสนับสนุนในการเรียนการสอนบนเว็บไซตเพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลาซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของธนทั   อาจสีนาค (2548) ทีพ่บวา การนาํบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบ e-Learning บนเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนทําใหผูเรียนที่เรียน          
ดวยบทเรียนที่พัฒนา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05 และ 2) มีการจัดส่ือการเรียนการสอนบนเว็บไซตที่หลากหลาย อาทิ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ใบงาน เปนตน เปนการกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระไดทุกที่
และทุกเวลาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชน
  3.  ความพึงพอใจตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึนในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก      
บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสทีพ่ฒันาขึน้สอดคลองกบัเกณฑการเลือกใชบทเรยีนบนเวบ็ไซตในคูมอื Multimedia and Internet 
Training Awards อางถึงใน มนตชัย   เทียนทอง (2548) ที่กลาวไววา การพิจารณาเลือกใชบทเรียนบนเว็บไซต 
ประกอบดวยขอกําหนดตางๆ จํานวน 10 ขอ คือ ปริมาณเนื้อหา การออกแบบการเรียนการสอนที่ดี มีการปฏิสัมพันธ
กบัผูเรียน มกีารสืบทองขอมูล สวนการนาํเขาสูบทเรียนมลีกัษณะนาสนใจ มกีารใชสือ่การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
มีระบบการประเมินผลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ บทเรียนมีความสวยงาม มีระบบการเก็บบันทึก มีมัลติมีเดีย                   
คอยสนบัสนนุบทเรยีน เหลานีอ้าจเปนเหตผุลหนึง่ทีท่าํใหผูเรยีนเกดิความพงึพอใจตอการใชงานบทเรียนอเิลก็ทรอนกิส
ที่พัฒนาขึ้น

สรุป
  ผลของการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพ่ือพัฒนา      
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ผูวจิยัไดนาํบทเรียนอเิลก็ทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชกบักลุมตวัอยาง 
คอื นกัศกึษาระดับปรญิญาตรี ชัน้ปที ่3 สาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ทีล่งทะเบยีน
เรียนรายวิชา 030523101 วงจรรวม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน สรุปผลไดดังนี้
  1.  ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ
ที่พัฒนาข้ึนไดประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 79.01/77.88 ซึ่งไดตามเกณฑประสิทธิภาพท่ีกําหนดไว คือ 80/80          
แสดงวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมนี้มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 162

  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เรียนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน    
อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเหน็วา การเรียนดวยบทเรียนอเิล็กทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมทีพ่ฒันา
ขึ้นสามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม       
ภายใตกรอบการพิจารณา 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุด ประกอบดวยการพิจารณาในดานการออกแบบ ดานเนื้อหา 
และดานการเรียนการสอน
  สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรดําเนินการดังนี้
  ผลการวจิยัในครัง้นีเ้ปนการนาํเสนอผลการพฒันาบทเรยีนอเิล็กทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสาํหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการนําเสนอแยกตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังน้ัน           
เพ่ือใหบทเรยีนอิเล็กทรอนกิสทีพ่ฒันาขึน้มีประสทิธิภาพทีส่งูข้ึน 1) ผูสอนควรช้ีแจงและช้ีแนะถงึประโยชนทีจ่ะไดรบั  
จากการรวมทํากิจกรรมที่กําหนดให และ 2) เน่ืองจากรายวิชาที่นําเสนอในเน้ือหาบทเรียนมีลักษณะเปนรายวิชา    
เชงิทฤษฎแีละเนือ้หาภายในคอนขางยากตอการทาํความเขาใจไดในทันท ีดงันัน้ ผูสอนควรเพิม่เน้ือหาใหมกีารโตตอบ
กับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเห็นมุมมองที่มากขึ้นและลดการเกิดจินตนาการใหนอยที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
  งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ภายใตทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาและสรางส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ e-Learning ประจําปงบประมาณ 
2558 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ และคณาจารยในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและประเมินเครื่องมือสําหรับงานวิจัย        
ในครั้งนี้
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