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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการเรียนรูคณติศาสตรกับเกณฑ ศึกษาการเรียนรูโดย
การนําตนเองและความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน
รายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร จํานวน 28 คน ไดมา
โดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมอืวิจัย ไดแก บทเรยีนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน เปนบทเรียน
ออนไลนท่ีสรางจากโปรแกรมสําเรจ็รูป KPRU LMS e-Learning แบบวัดความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตร 
แบบวัดการเรียนรูโดยการนําตนเอง และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะหขอมลูโดยใชคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูคณติศาสตรหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรยีนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานสูงกวาเกณฑ รอย
ละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 2) นักศึกษามีการเรียนรูโดยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาสําหรบัการเรยีนหรือการทํางานไดเปนอยางดี      
มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ นักศึกษาม่ันใจวาสามารถท่ีจะเรียนรูเรื่องใหมๆ ไดดวยตนเอง และมีความ
กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู ตามลําดับ และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ 
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ตอการจัดวางขอความดูสวยงาม นาอาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การออกแบบหนาจอ เมนูงายตอการใช
งาน สีที่ใชในบทเรียนมีความเหมาะสม ทําใหอานไดชัดเจน และการออกแบบเมนูหลัก และมองเห็นภาพรวมของ
เนื้อหาท้ังหมด ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอน / ความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตร / 
    การเรียนรูโดยการนําตนเอง / ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 

This research aims to compare mathematical learning ability with criterion, to study self-
directed learning, and satisfaction after using e-Learning in Fundamental Mathematics course. 
The sample were 28 first-year students from Mathematics Program random by cluster random 

sampling. The instruments consist of online lessons created from the KPRU LMS e-Learning, 

mathematical learning ability test, the questionnaire about self-directed learning, and 

satisfaction. Data were analyzed by using mean, standard deviation, and t-test one sample. 
The result found that, 1) the first-year students had mathematical learning ability after using e-
Learning in Fundamental Mathematics course was higher than the criterion of 70 percent with 

statistical significance at the level of .05. 2) The first-year students had self-directed learning 

overall at high level, when consider each item found that they can allocate time for study or 

work very well in highest average, then they were confident that there can learn new things 

by themselves, and they enthusiastic in study respectively. 3) The first-year students had 

satisfaction toward learning management by using e-Learning at high level, when consider 

each item found that they satisfied of the layout the text in highest average, then the screen 

design with appropriate color, the easiness to use menu, to read, and see of all content 

respectively.  
 

Keywords :  e-Learning / Mathematical Learning Ability / Self-directed Learning /  
                 Satisfaction 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองเปนไปเพื่อการเตรียมคนออกไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง ไมวาจะประกอบอาชีพใดตองเปนคนทํางานท่ีใชความรูและเปนบคุคลที่พรอมจะ
เรียนรู ดังนั้น ผูสอนจึงตองออกแบบการเรยีนรูที่มุงเนนใหผูเรยีนรูจกัวิธีการแสวงหาความรูที่เหมาะสมกับตัวเอง 
สามารถเรียนรูไดอยางมีอิสระ และยังสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูตนเองได (Panich, 2012, 
pp.15-18) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกตใชในการออกแบบการเรียนรูก็เปนวิธีหนึ่ง
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ที่ชวยใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ และความแตกตางของแตละคน 
ทั้งยังเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะการเรยีนการสอนแบบ e-Learning เปนการ
เรียนรูที่ใชอินเทอรเนต็เปนชองทางการสื่อสารการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่
ออกแบบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการนําเนื้อหา สื่อ แบบดิจิตอล การสื่อสาร การมีปฏสิัมพันธ และการวัด
ประเมินผลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จึงนับวาเปนวิธีการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถ
เลือกเรยีนรูดวยตนเองตามความตองการเมื่อมีความพรอมในสถานท่ีใด เวลาใดก็ได เนื่องจากเน้ือหาสาระการ
เรียนรูไดถูกเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และสื่อสารโดยใชเครื่องมือในอินเทอรเน็ต (Thammetar, 
2014, p.5) 

จากท่ีกลาวมาขางตน มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรเห็นความสําคัญของการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลนจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ภายใตการดูแลของ
สํานักวิทยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยไดจัดทําสื่อฯ โดยใชเครื่องมือท่ีมหาวิทยาลัย
ไดเตรียมไว คือ Moodle เปนทั้ง CMS และ LMS ที่มีคณุภาพและไดมาตรฐานทางการบรหิารจัดการสื่อ        
e-Learning โดยสามารถเรียกใชงานไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่ URL http://lms.kpru.ac.th  ดวย
โปรแกรม Internet Browser และโปรแกรมวิชาคณติศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ซึ่งรับผิดชอบในการสอนรายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เปนวิชาท่ีนักศึกษาทุกหลักสตูรในระดับปรญิญาตรีตอง
ลงทะเบียนเรียน จึงไดจัดทําบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน (e-Learning) รายวิชาคณติศาสตร
พื้นฐาน โดยหวังวาบทเรียนดังกลาวนักศึกษาสามารถเรยีนดวยตนเองและทบทวนไดบอยครั้งดวยตนเองจน
เขาใจ จะชวยใหนักศึกษามีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่กําหนด เปนการสงเสริมการเรยีนดวยตนเองของ
นักศึกษาซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคญัที่จะจะชวยใหนักศึกษาสามารถท่ีจะเรยีนรูในเรื่องอื่นๆ ไดตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรยีนรูคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใชบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กบัเกณฑ
รอยละ 70 

2. เพื่อศึกษาการเรียนรูโดยการนําตนเองหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน
รายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สาํหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
นักศึกษามีความสามารถในการเรยีนรูคณติศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

เพื่อการเรยีนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐานสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรเปนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีช้ันปท่ี 2 ทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา คณติศาสตรพื้นฐาน หมูเรียน 5811203 จํานวน 28 คน
ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

เครื่องมือวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
   1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน เปนบทเรียนออนไลนท่ีสรางจากโปรแกรมสําเรจ็รูป 
KPRU LMS e-Learning ภายใตโครงการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน สาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร รายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน ประกอบดวย 6 เรื่อง ไดแก 
โครงสรางของคณิตศาสตร ตรรกศาสตร เซต ฟงกชัน ระบบบจํานวนเต็ม และระบบเลขฐาน ตัวอยางบทเรียน 
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

 

  นักศึกษาเขาสูบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ดังนี ้
    1. นักศึกษาลงช่ือเขาใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซึ่งเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล Username และ Password ของนักศึกษาทีใ่ชในการ 
Authentication ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเขาใชงานไดที่เว็บไซต 
http://lms.kpru.ac.th 

    2. นักศึกษาลงทะเบียนผูเรียน โดยคลิกท่ีเมนู Users > Enrolment methods แลวกรอก
รายละเอียดเขาสูระบบ และรายละเอียดเพื่อการลงทะเบียนที่โปรแกรมกําหนดใหลงขอมูล 

    3. นักศึกษากรอกหมายเลขรหัสผานตามที่ไดรับแจงจากผูสอน กรอกขอมูล คลิกปุมเมนู 
Enrol me เพื่อลงทะเบียนเขาในรายวิชา 
    4. การเขาใชงานบทเรียน ทําได 3 แบบ ดังนี ้
     4.1 การเขาถึงบทเรียนโดยคลิกท่ีเมนู My course จากนั้นเลือกตามตองการ 
     4.2 การเขาถึงบทเรียนดวยการคนหา (Search) โดยทําการคนหารายช่ือวิชาไดที่ชอง
คนหา จากนั้น คลิกท่ีช่ือบทเรียนรายวิชาที่ตองการ เพื่อเขาใชงานตอไป 

     4.3 เขาถึงบทเรียนโดยคลิกท่ีรายช่ือรายวิชาท่ีแสดงในสวนของ My course ที่หนาแรก
ของระบบ 

    5. การเร่ิมศึกษาเนื้อหาแตละเรื่อง ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษาเน้ือหาดวย
ตนเอง สามารถเขาศึกษาบทเรียนไดไมจํากัดจํานวนคร้ัง 
    6. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน โดยอาจารยผูสอนคอยใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   7. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

    8. ระบบจะทําการบันทึกคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนอัตโนมัติ ผูสอนสามารถที่จะแจง
ความกาวหนาของผูเรียนไดเปนรายบุคคล 

  2. แบบวัดความสามารถในการเรยีนรูคณติศาสตร เปนแบบทดสอบวัดความรูทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการใชกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อหาคําตอบหรือแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรในแตละ
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บทเรียนและหลังการเรียนรูเนื้อหาทั้งหมด ทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัย พิจารณาคุณภาพดานความเที่ยงตรง
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 
   3. แบบวัดการเรยีนรูโดยการนําตนเอง เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ซึ่งได
ประยุกตแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองในลักษณะที่ผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ของ    
Guglielmino. (1977, p.7) ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ไดแก การเปดโอกาสที่จะเรียนรู ความ
เชื่อมั่นวาตนเองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีอิสระในการเรียนรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน 
ความรักท่ีจะเรียนรู ความคดิริเริ่มสรางสรรค มองอนาคตในแงดี และการใชทักษะในการศึกษาหาความรูและ
แกปญหา พิจารณาคณุภาพดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 
และหาคาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดลองใชกับนักศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 30 คน พบวา มีคาเทากับ 0.74 
   4. แบบวัดความพึงพอใจ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการ
สอน เริ่มจากการเขาสูบทเรียน การออกแบบหนาจอ การออกแบบเมนู การจดัวางขอความ สีและเนือ้หาใน
บทเรียน ตลอดจนการรายงานผลการทดสอบ ระยะเวลาในการเรียนแตละเนื้อหา และการออกจากบทเรียน 
เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดบั พิจารณาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา มี
คาอยูระหวาง 0.67-1.00 และหาคาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดลองใชกับนักศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 30 คน พบวา 
มีคาเทากับ 0.71 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

   1. นักศึกษาเรียนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน จํานวน 6 บทเรียน การเรียน
ในแตละบทนักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบกอนเรยีน จากนั้นใหเรยีนดวยตนเอง ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเขา
เรียนกี่ครั้งก็ไดโดยกําหนดชวงเวลาท่ีจะนําเนื้อหา ตัวอยางมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ซึ่งหากยังไมเขาใจ     
ก็สามารถกลับไปทบทวนได จากนัน้ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละบท 
   2. นักศึกษาทําแบบวัดความสามารถในการเรยีนรูคณิตศาสตร (หลังการเรียนรูเนื้อหาท้ังหมด) แบบ
วัดการเรียนรูโดยการนําตนเอง และแบบวัดความพึงพอใจ 

การวิเคราะหขอมลู 
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการเรยีนรูคณิตศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูโดยใชบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกบัเกณฑ
วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test one sample) 
   2. การศึกษาการเรียนรูโดยการนําตนเองหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   3. การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน
รายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สาํหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการเรยีนรูคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใชบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกบัเกณฑ  
ดังตารางที ่1  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเรยีนรูคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใช 
              บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ 

              ปริญญาตรีกับเกณฑ 
  

 n คะแนนเต็ม เกณฑ  S.D. t Sig. 
ความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตร 28 100 70 76.11 7.24 4.46* .00 

    *p < .05 
 

จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรยีนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพืน้ฐานสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 4.46 และ Sig. = .00 

2. การศึกษาการเรียนรูโดยการนําตนเองหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ดังตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเรียนรูโดยการนําตนเองหลังการจัด  
   การเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 
              สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

การเรียนรูโดยการนําตนเอง  S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจาหาวิธีการเรียนท่ีทําใหตนเองเขาใจ 4.57 0.50 มากที่สุด 
2. ขาพเจาทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ทันเวลา 4.50 0.51 มากที่สุด 

3. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง  4.46 0.51 มาก 

4. ขาพเจากระตือรือรนในการศึกษาหาความรู  4.61 0.50 มากที่สุด 

5. การไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เปนเรื่องที่สนุก 4.54 0.51 มากที่สุด 
6. ขาพเจาพยายามศึกษาในเรื่องที่สนใจจนเขาใจ  4.32 0.48 มาก 
7. ขาพเจาแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน  4.39 0.50 มาก 
8. ขาพเจายอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากเพื่อน 4.57 0.50 มากที่สุด 
9. ขาพเจาพรอมที่จะนําความรูทีแ่ลกเปลีย่นกับเพื่อนไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  4.29 0.53 มาก 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

การเรียนรูโดยการนําตนเอง  S.D. ความหมาย 
10. ขาพเจามั่นใจวาสามารถที่จะเรียนรูเรื่องใหมๆ ไดดวยตนเอง 4.68 0.48 มากที่สุด 

11. ขาพเจาตั้งใจ และเอาใจใสในการเรยีนและการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 4.11 0.42 มาก 

12. ขาพเจาใหความรวมมือกับเพื่อนในการทํางาน 4.50 0.51 มากที่สุด 

13. ขาพเจาจัดสรรเวลาสําหรับการเรียนหรือการทํางานไดเปนอยางดี 4.71 0.46 มากที่สุด 

14. ขาพเจาเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนรูในสิ่งตางๆ  4.57 0.50 มากที่สุด 

15. ขาพเจาเห็นความสําคัญของการนําความรูนั้นไปใชในอนาคต  4.54 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษามีการเรียนรูโดยการนําตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 
0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาสําหรับการเรียนหรือการทํางานไดเปนอยาง
ดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.71, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ นักศึกษาม่ันใจวาสามารถที่จะเรียนรูเรื่องใหมๆ ได
ดวยตนเอง ( = 4.68, S.D. = 0.48) และนักศึกษามีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู ( = 4.61, S.D. = 
0.50) ตามลําดับ 

3. การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน
รายวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน สาํหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ดังตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
         โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา 
   ระดับปริญญาตร ี
 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  S.D. ความหมาย 
1.  การเขาสูบทเรียน งาย และสะดวก 4.32 0.48 มาก 

2.  การออกแบบหนาจอ และเมนงูายตอการใชงาน 4.36 0.49 มาก 

3.  การออกแบบเมนูหลัก มองเห็นภาพรวมของเน้ือหาท้ังหมด 4.29 0.46 มาก 

4.  การจัดวางขอความดูสวยงาม และนาอาน 4.46 0.51 มาก 

5.  สีที่ใชในบทเรียนมีความเหมาะสม ทําใหอานไดชัดเจน 4.36 0.49 มาก 

6.  เนื้อหาบทเรียนในแตละหนาจอมีความเหมาะสม 4.21 0.42 มาก 

7.  การนําเสนอเนื้อหาในบทเรียน 3.79 0.50 มาก 

8.  การฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับโจทยเพิม่เติมในแตละเนื้อหา 4.00 0.38 มาก 

9.  การทดสอบในแตละเน้ือหา 3.39 0.50 มาก 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  S.D. ความหมาย 
10.  การรายงานผลการทดสอบ 3.86 0.36 มาก 

11.  ระยะเวลาในการเรียนแตละเนื้อหา 3.96 0.74 มาก 

12.  การออกจากบทเรียน 4.25 0.65 มาก 

รวม 4.10 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดวางขอความดูสวยงาม 
และนาอาน มีคาเฉลีย่สูงสดุ ( = 4.46, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ การออกแบบหนาจอ และเมนูงายตอการใช
งาน และสีที่ใชในบทเรียนมีความเหมาะสม ทําใหอานไดชัดเจน ( = 4.36, S.D. = 0.49) และการออกแบบเมนู
หลัก มองเห็นภาพรวมของเน้ือหาท้ังหมด ( = 4.29, S.D. = 0.46) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการเรยีนการสอนรายวิชาคณติศาสตรพื้นฐานสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
ผลดังกลาวเนื่องจากลักษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรยีนการสอน มีความยืดหยุน ผูเรียนสามารถ
เขาถึงเนื้อหาบทเรียนตามความตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมจํากดัเวลาและสถานท่ี สามารถกํากับการ
เรียนดวยตนเองตามอัตราความเรว็ ชา หรือความกาวหนา ความสนใจของตนเอง (Thammetar, 2014, p.17) 
สอดคลองกับผลการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อทบทวนความรูพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตรทั่วไป สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีของ Chanta. (2009, p.ง) พบวา นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนไดอยางอิสระตามความ
ตองการโดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี อีกท้ังยังสามารถรับทราบผลพัฒนาการของตนเองไดทันที
หลังจากทําแบบฝกทักษะ แบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ ผลดังกลาวยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  
Waranyanukrai. (2014, p.10) พบวา นักศึกษาท่ีเรียนผานระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรีะดับ .05 งานวิจัยของ Thongboonrith. 
(2016, p.41) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาดวยบทเรียน e-learning รายวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา พบวา นกัศึกษามีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ รอยละ 60 และ
งานวิจัยของ Janin. (2016, p.21) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองคการ
ของนักศึกษาดวยการเรยีนแบบ E-learning พบวา นักศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ รอยละ 50 ใน
ทํานองเดียวกัน มีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน     
e-learning เชน งานวิจัยของ Rangpung. (2011) พบวา หลังการใชบทเรียน e-learning นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และงานวิจัยของ Nakto & 
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Chindanurak. (2012, p.56) พบวา ความรูพื้นฐานคณิตศาสตรหลังการใชบทเรียน e-learning พื้นฐาน
คณิตศาสตรสูงกวากอนใชบทเรียน e-learning อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักศึกษามีการเรียนรูโดยการนาํตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักศึกษาสามารถจดัสรรเวลา
สําหรับการเรียนหรือการทํางานไดเปนอยางดี นักศึกษาม่ันใจวาสามารถท่ีจะเรียนรูเรื่องใหมๆ  ไดดวยตนเอง 
และนกัศึกษามีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู ผลดังกลาวเน่ืองจากลักษณะของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถเรยีนรูดวยตนเอง โดยเลือกเน้ือหา เวลาเรียนตามท่ีตนพรอม
และสะดวก ซึ่งผูสอนมีหนาที่ออกแบบการเรยีนรู จัดเตรียมสื่อและกิจกรรมการเรียนไวเทานั้น ไมตองมีบทบาท
ในขณะที่ผูเรียนกําลังเรียน น่ันคือ ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง (Thammetar, 2014, p.8) 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส โดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะการจดัวางขอความดสูวยงาม นาอาน การออกแบบหนาจอ เมนูงายตอการใชงาน สีที่ใชในบทเรียนมี
ความเหมาะสม ทําใหอานไดชัดเจน การออกแบบเมนูหลัก และมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมด ผลดังกลาว
เนื่องจากลักษณะของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนมกีารออกแบบหนาจอใชสีสันสวยงาม 
ตัวอักษรชัดเจน จัดหมวดหมูใหงายตอการใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Waranyanukrai. (2014, p.11) ที่
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งในดานการ
ออกแบบบทเรียน ดานเน้ือหา ดานความสะดวกในการเรียนดานบรรยากาศในการเรียน และดานการประเมินผล
การเรียน และงานวิจัยของ Nakto & Chindanurak. (2012, p.56) พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอบทเรียน 
e-learning พื้นฐานคณิตศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก และในรายขอที่อยูในระดับมากทีสุ่ด ไดแก VDO การ
สอนทําใหเขาใจเนื้อหา เนื้อหาและตัวอยางประจําหนวยมีประโยชนชวยใหทําแบบฝกหัดได และนําไปใชเปน
พื้นฐานในวิชาแคลคูลัสได รองลงมาไดแก ภาษาและเสียงท่ีใชมีความชัดเจน บทเรยีนชวยใหมีความรู และ
สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานวิชาชีพได และงานวิจยัของ Siboonnun. (2019, p.74) พบวา ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอการใชบทเรียน e-Learning ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา
บทเรียนแบงเนื้อหาออกเปนตอนๆ ทําใหงายตอการเรียนรู มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ แบบทดสอบ
มีเนื้อหาสอดคลองกับบทเรยีน และบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหนักศึกษาไดรบัความรูเพิ่มขึ้น ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูสอนในรายวิชาคณิตศาสตรพืน้ฐาน ควรจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก
ผลการวิจัย พบวา นักศกึษามีความสามารถในการเรียนรูคณติศาสตร เฉลี่ยรอยละ 76.11 และการจดัการเรียนรู
ชวยใหนักศึกษามีการเรียนรูโดยการนําตนเองอยูในระดับมาก กลาวคือ นักศึกษาพิจารณาวาสามารถจัดสรรเวลา
สําหรับการเรียนหรือการทํางานไดเปนอยางดี มีความม่ันใจวาสามารถที่จะเรยีนรูเรื่องใหมๆ ไดดวยตนเอง มี
ความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู และในชวงทีแ่ลกเปลี่ยนเรยีนรูกับเพื่อนนักศึกษายอมรับฟงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากเพ่ือน เห็นวาการไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เปนเรื่องที่สนุก และเห็นประโยชนและคุณคา
ของการเรียนรูในสิ่งตางๆ เปนตน 
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2. การวัดความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตรที่เปนแบบอัตนัย อาจจะตองใชการเขียนใน
กระดาษคําตอบแลวถายภาพหรือสแกนสงเขาระบบ หรือพิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟเวิรดแลวสงเปนไฟลใน
ระบบ เนื่องจากหากคําตอบเปนสมการทางคณติศาสตรจะไมสามารถพิมพผานระบบบทเรียนไดโดยตรง 

3. การจัดการเรียนรูผูสอนและผูเรียนควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมแตละอยาง
รวมกันใหชัดเจน ไดแก การเรียนดวยตนเองในแตละเนื้อหา การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมถึงการทดสอบ 
เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดกําหนดตารางการทํางานของตนเอง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรยีนการสอน สําหรับทุกรายวิชาท่ีเปน
รายวิชาพ้ืนฐาน โดยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูหรือการมอบหมายงานท่ี
สงเสริมคณุลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูในระดับปริญญาตรี เชน ดานคณุธรรมจริยธรรม 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ หรือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

 2. การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรยีนการสอน สําหรับทุกรายวิชาท่ีเปน
รายวิชาพ้ืนฐาน โดยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูหรือการมอบหมายงานท่ี
สงเสริมสมรรถนะท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ เชน สมรรถนะความเปนคร ู
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