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บทคัดย่อ  
 บทความว ิจ ัยน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธ ิภาพบทเร ียน
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ  3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi Experimental Research) แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยออกเป็น 3 
ขั ้นตอน ได้แก่ ขั ้นตอนที ่ 1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ขั ้นตอนที ่ 2 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ ขั้นตอนที่ 
3 ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ ่มที ่ 1 ใช้สำหรับการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 คน และกลุ ่มที ่ 2 ใช้สำหรับการทดลองใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยในครั ้งนี ้  ได ้แก่  1) บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X̅) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/81.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.59) 
คำสำคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, การเขียนโปรแกรม, เว็บเพื่อการศึกษา 
 

Abstract 
 The Objectives of this research article were to 1) Create and evaluate the 
efficacy of electronic lessons for the Web Programming for Education course. 2) 
Compare students' learning achievement before and after teaching using 
electronic lessons from the Web Programming for Education course; and 3) 
Determine students’ satisfaction with the electronic lessons from the Web 
Programming for Education course. This study used a quasi experimental design. 
The research data collection process was separated into three stages: Step 1: 
Determine the efficiency of electronic lessons for the Web Programming for 
Education course; Step 2: Compare students' learning achievement before and 
after teaching using electronic lessons; and Step 3: Determine students' 
satisfaction with electronic lessons of the Web Programming for Education 
course. The research population was separated into two groups: the first was 
used to determine the usefulness of electronic lessons for 22 computer students, 
and the second was used to experiment with electronic lessons for 26 computer 
students. Purposive sampling was used in this investigation. The following 
instruments were employed in this study: 1) electronic lessons 2) achievement 
test; and 3) questionnaire of satisfaction. The mean ( X ), standard deviation (S.D.), 
and t-test were used to analyze the data. Statistical software was used to analyze 
the data. The research findings indicated that 1) the efficiency of electronic 
lessons in the Web Programming for Education course was 80.06/81.16, meeting 
the 80/80 standard. 2) After teaching and learning using electronic lessons, 
students’ academic achievement was significantly higher than before at the .05 
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level, and 3) the students' satisfaction with electronic lessons in overall was at 
the highest level ( X = 4.59). 
Keywords: Electronic lessons, Computer Programming, Web of Education 
 
บทนำ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นด้านของ
ผู้สอนหรือผู้เรียนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ผู้เรียน
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำมาเป็นฐานความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่งหรือระบบการสอนแบบออนไลน์
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความสำคัญมาก และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมสำหรับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่งทำให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการเลือกเนื้อหาสาระ 
กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ตามความสนใจและความถนัด การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้อง
เรียงตามลำดับ ผู้เรียนสามารถข้ามขั้นตอนที่ตนเองคิดว่าไม่จำเป็นหรือเรียงตามลำดับการ
เรียนรู้ของตนเองได้ (สุรินทร์ เพชรไทย, 2560) 
 การเรียนการสอนออนไลน์ถือได้ว ่ามีบทบาทสำคัญบนฐานวิถ ีช ีว ิตใหม่ “New 
Normal” และเพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุค 4.0 โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบ
ใหม่โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ได้ จึง
จำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื ่อง 
(ธนาคาร คุ ้มภัย และคณะ , 2564) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา โดยใช้ระบบการบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่มีลักษณะเป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บ ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ทั้งจากสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ในส่วนของรายวิชา
การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมภาษาหลากหลาย เช่น โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมภาษา 
HTML, CSS เป ็นภาษาที ่ ใช ้ เป ็นส ่วนของการจ ัดร ูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML, 
JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ที่เรียกว่า "Script " ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ 
เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2559)     
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 ดังนั้นจากหลักการและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นที่มีผู้ดำเนินการวิจัยการพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดผลดีกับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยในฐานะที่
เป็นอาจารย์ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการ
เขียนโปรแกรมบนเว็บเพ่ือการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีความสามารถเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมายจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการเขียนโปรแกรม
บนเว็บเพื ่อการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ช ั ้นปีที ่  3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั ้นปีที ่ 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน และ 2) 
กลุ่มที่ใช้ในการทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 
คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ 2.1) ประสิทธิภาพของบทเรียน 2.2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2.3) ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา มีจำนวน 
12 บท และมีการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 มีข้ันตอนการสร้าง
และหาคุณภาพ ดังนี้ 1.1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาการ
เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และการวัดและ
ประเมินผล 1.2) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การ
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ออกแบบและการสร้างบทเรียน ตามเนื้อหาวิชาที่กำหนดตามหลักการของ ADDIE Model 
และ 1.3) นำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 เป็นการนำบทเรียนไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่
จัดไว้เป็นกลุ่มในการหาประสิทธิภาพขั้นทดสอบแบบเดี่ยวและยังไม่เคยเรียนเนื้อหานี้ จำนวน 
3 คน สังเกตดูข้อบกพร่องของบทเรียนนำข้อบกพร่องมาแก้ไขบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นั้นต่อไป 
  ขั้นที่ 2 เป็นการนำบทเรียนที่ได้แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ที่จัดไว้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพขั้นทดสอบแบบกลุ่มย่อย จำนวน 
10 คน เพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนที่เหมาะสมและหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
โดยนำผลที่ได้จากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มาตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน จากนั้นนำไปแก้ไขก่อนนำไปใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 
  ขั้นที่ 3 เป็นการนำบทเรียนที่ได้แก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ที่จัดไว้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพขั้นทดสอบกลุ่มใหญ่และ
ยังไม่เคยเรียนเนื้อหานี้ จำนวน 22 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน จากนั้นนำไป 
แก้ไขก่อนนำไปใช้ในการจัดการเรียนสอนจริง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพ่ือ
การศึกษา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 12 บท รวม 120 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างและหา
คุณภาพ ดังนี้ 2.1) ศึกษาหนังสือ ตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเขียนโปรแกรม
บนเว็บเพื่อการศึกษา หลักการสร้างและขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 2.2) ดำเนินการสร้างแบบทดสอบ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและมี
คำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้  และครอบคลุมเนื้อหาตาม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2.3) นำแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบแต่ละข้อ แล้วนำผลการประเมิน
มาหาค่าความเที่ยงตรง พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.33–1.00 2.4) ปรับปรุงแบบทดสอบ
ตามคำแนะนำโดยแก้ไขการใช้ภาษาบางข้อให้มีความชัดเจนและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
อีกครั้ง แล้วนำผลการประเมินมาหาค่าความเที่ยงตรง พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–
1.00 2.5) นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพ พบว่าค่าความยาก
ง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.45 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.27 ขึ้นไปและค่าความ
เชื่อมั่น (KR-20) = 0.98 และ 2.7) ปรับปรุงแบบทดสอบให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะนำไปให้
นักศึกษาทำการทดสอบ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีขั ้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 3.1) ศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสารที่
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เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หลักการและขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 3.2) สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 
ข้อ 3.3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบสอบถามความพึงพอใจแต่ละข้อแล้วนำผลการ
ประเมินมาหาค่าความเที่ยงตรง โดยพิจารณาเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไป พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.33–1.00 3.4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยแก้ไขการใช้ภาษาบางข้อให้มีความชัดเจนและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แล้วนำผลการประเมินมาหาค่าความเที่ยงตรง พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 3.5) 
นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ชั ้นปีที่ 3 
จำนวน 22 คน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพด้านความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.88 และ 3.6) ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจให้สมบูรณ์และ
พร้อมทีจ่ะนำไปให้นักศึกษาใช้ในการทดสอบ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป โดย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ตอนดังนี้  
 ตอนที่ 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  มีขั้นตอนดังนี้ 1.1) ผู้วิจัย
ชี้แจงนักศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และอธิบาย
วิธีการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนตามแนวคิดของ Gagne 1.2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
ละ 3-4 คน และเรียนรู้เนื้อหาทั้ง 12 บทร่วมกัน 1.3) เมื่อศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครบ 12 
บท ให้นักศึกษาจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน เก็บสะสมรวมกัน
เป็นคะแนนของกระบวนการ แล้วหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1) 1.4) หลังจากจบ
กระบวนการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
(E2) และ 1.5) นำประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ไป
เปรียบเทียบกันโดยใช้สูตรหาประสิทธิภาพ เทียบกับเกณฑ์ 80/80 
 ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
เพื่อการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 2.1) ผู้วิจัยชี้แจงนักศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้
งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และอธิบายวิธีการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนตามแนวคิดของ Gagne 
2.2) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 12 บท รวม 120 ข้อ 2.3) 
นักศึกษาได้ทำการศึกษาตามบทเรียน และสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาเสนอในช่วง
สุดท้ายของการเรียนการสอน และเมื่อเรียนครบเนื้อหาตามที่กำหนดให้ทำแบบทดสอบหลัง
เรียนแล้วนำเสนองานโครงงานคอมพิวเตอร์ และ 2.4) นำคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียน มา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสมมติฐานต่อไป  
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 ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังนี้ 3.1) 
ผู ้ว ิจ ัยช ี ้แจงให ้น ักศ ึกษาเข้าใจเกี ่ยวกับการทำแบบวัดความพึงพอใจที ่ม ีต ่อบทเร ียน
อิเล็กทรอนิกส์ 3.2) นำแบบสอบถามความพึงพอใจที ่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไปให้
นักศึกษาทำเพ่ือเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักของสถิติ และ 3.3) นำข้อมลูความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาวิเคราะห์เพ่ือหาระดับของความพึงพอใจ 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดังนี้ 1) 
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที ่สร้างขึ ้นโดยใช้ E1/E2 2) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t-test และ 3) การวิเคราะห์แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบน
เว็บเพื่อการศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

การเป้าหมาย 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

เพ่ือการศึกษา 
E1 E2 

กลุ่มเด่ียว 76.24 77.42 
กลุ่มเลก็ 79.35 80.17 
กลุ่มใหญ ่ 80.06 81.16 

 จากตารางที ่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/81.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 80/80 
 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดการ
เรียนการสอน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 26 50.54 4.81 
33.60 .00 หลังเรียน 26 86.23 4.57 

  p < .05 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา 

รายการ (X̅) S.D. ความหมาย 
ด้านเนื้อหา    
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.58 0.50 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.65 0.49 มากที่สุด 
3. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสม 4.54 0.51 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมในการลำดับเนือ้หา 4.69 0.47 มากที่สุด 
5. การแบ่งเนื้อหาออกเป็นกรอบการเรยีนรู้ย่อย ๆ  4.50 0.51 มากที่สุด 
6. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.69 0.47 มากที่สุด 
7. สำนวนภาษาที่ใช้ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.54 0.51 มากที่สุด 
8. คำถามแต่ละบทมีความชัดเจน 4.77 0.43 มากที่สุด 
9. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.65 0.49 มากที่สุด 
10. แบบทดสอบมีเฉลยคำตอบทีอ่ธิบายเหตผุลชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.62 0.50 มากที่สุด 
ด้านการผลิตสื่อ    
11. แบบตัวอักษร (Fonts) ได้มาตรฐาน 4.46 0.51 มาก 
12. แบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน 4.50 0.58 มากที่สุด 
13. รูปแบบและขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับกลุม่ผู้ใช้งาน  4.46 0.58 มาก 
14. สีมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.15 0.73 มาก 
15. ความเหมาะสมของสภีาพ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่นำมาประกอบ  4.58 0.50 มากที่สุด 
16. ปุ่มและไอคอนมรีูปแบบและขนาดเหมาะสมตามการใช้งาน  4.58 0.50 มากที่สุด 
17. ตำแหน่งปุ่มและไอคอมที่จัดวางมีความเหมาะสม 4.69 0.47 มากที่สุด 
18. การจัดวางองค์ประกอบมีความสมดุลเหมาะสม 4.69 0.47 มากที่สุด 
19. การจัดวางองค์ประกอบมีความเป็นสากล (เช่น จากบนลงล่าง จาก
ซ้ายไปขวา) 

 
4.69 

 
0.47 

 
มากที่สุด 

20. การนำเอามัลติมิเดีเข้ามาช่วยเสรมิช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจน  4.81 0.40 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.59 0.50 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.59, 
S.D. = 0.50) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบน
เว็บเพื่อการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ ทั ้งนี ้อาจ
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอย่างเป็นระบบตามแบบจำลอง ADDIE 
โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการนำไปใช้และขั้นการ
ประเมินผล ซึ่งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้กับรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพ่ือ
การศึกษาได้เป็นอย่างดีและทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับวิชิต แสงสว่าง พบว่า 
บทเรียน E-Learning มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากการพัฒนา
บทเรียนตามขั้นตอนของการพัฒนา มีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนการนำไปใช้จริง เนื้อหา
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมมีความสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที ่ทำให้
ผู้เรียนได้ฝึกก่อนที่จะทำแบบทดสอบและสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่สนใจตามที่มีให้เลือกโดย
ไม่จำกัดเวลา (วิชิต แสงสว่าง, 2560) สอดคล้องกับไพโรจน์ ภู่ทอง พบว่า ประสิทธิภาพของ
การเรียนในระบบ E-Learning เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนใน
ระบบ E-Learning ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการกระตุ้นและส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การมีส่วน
ร่วมและการได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น (ไพโรจน์ ภู่ทอง, 2560) และสอดคล้องกับธัญญลักษณ์ 
วจนะวิศิษฐ พบว่า การที่บทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีประสิทธิภาพสูงนั้นอาจเนื่องมาจากการพัฒนามี
ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงคุณภาพบทเรียนก่อน
นำไปใช้ (ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ, 2557)  
 2. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั ้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
อิเล ็กทรอนิกส์  อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .05 ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการถ่ายทอดเนื้อหาด้านต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ใน
รูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอทำให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการเรียนรู้ได้ไม่จำกัด สามารถต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ สอดคล้อง
กับขวัญชัย ขัวนาและธารทิพย์ ขัวนา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนบทเรียน
ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากขั้นตอนการพัฒนาที่เป็นระบบ น่าสนใจ มีสื่อ
ที่หลากหลาย สามารถทบทวนหรือทดสอบได้ตลอดเวลา (ขวัญชัย ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา, 
2563) สอดคล้องกับเอื ้อมฟ้า นาคโต และอัครวุฒิ จินดานุรักษ์ พบว่า ความรู ้พื ้นฐาน
คณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียน E-Learning สูงกว่าก่อนใช้บทเรียน (เอ้ือมฟ้า นาคโต และอัครวุฒิ 
จินดานุรักษ์, 2555) สอดคล้องกับแนวคิดของเยาวนารถ พันธุ์เพ็ง กล่าวว่า การจัดการเรียน
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การสอนที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน พร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัด
ของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้เรียนจำนวนมาก สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ช่องว่าง
ของผู้สอนและผู้เรียน (เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง, 2556) และสอดคล้องกับ ชุดาภัค เดชพันธ์ พบว่า 

บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในการจัดการ
สอนในระดับด ี(ชุดาภัค เดชพันธ์, 2553) จะเห็นไดว้่าการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นั้นส่งผลทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั ้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร มีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
เพื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้
ผู้เรียนรู้สึกพอใจ การจัดวางองค์ประกอบสื่อได้อย่างเหมาะสม การนำมัลติมีเดียมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน หรือเนื้อหาอ่านง่าย ชัดเจน ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับ
ขวัญชัย ขัวนาและธารทิพย์ ขัวนา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
อาจเนื่องมาจากบทเรียนออนไลน์ มีการตอบสนองและเร้าความสนใจ มีการโต้ตอบหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวน เรียนซ้ำ ทำแบบทดสอบได้หลายครั้ง สามารถ
ควบคุมบทเรียนได้ เป็นการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจและสามารถเรียนได้ทุก
ที่ทุกเวลา (ขวัญชัย ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา, 2563) สอดคล้องกับงไพโรจน์ ภู่ทอง พบว่า 
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน E-Learning ของนักศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งความพึงพอใจโดยรวม คือ สามารถให้นักศึกษาเข้าไปศึกษา
เนื้อหา ล่วงหน้าได้และสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่  ทำให้นักศึกษาไม่เครียด
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้ตาม
ต้องการและสามารถติดต่อกับผู้สอนได้สะดวกมากขึ้น (ไพโรจน์ ภู่ทอง, 2560) และสอดคล้อง
กับวิชิต แสงสว่าง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียน E-Learning อยู่ในระดับดีมาก 
ซึ่งอาจเป็นเพราะบทเรียน E-Learning ใช้ในการจัดการสอนได้ทุกท่ีทุกเวลาและมีความสะดวก
ในการใช้งาน (วิชิต แสงสว่าง, 2560) 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียน
โปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา พบว่า สามารถนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเรียนการ
สอนได้เนื่องจากมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาอยู่ในระดับที่ดี และความพึงพอใจของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถส่งเสริมผู้เรียนในการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพซึ่ง
จะทำให้ผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะอย่างต่อเนื ่อง จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้ 1) 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 1.1) ควรมีการสร้างฐานข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษา
สามารถหาข้อมูลหรือมีระบบสนับสนุนที่สามารถแนะแนวทางการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 1.2) ผู้สอน
สามารถนำเอาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งจะทำให้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาได้ดี และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
ดีขึ้น 2) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 2.1) ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตุประสงค์และออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 2.2) ควรชี้แจง
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและ
เข้าใจตรงกัน 3) ข้อเสนอแนะในการทำวิจ ัยครั ้งต ่อไป 3.1)  ควรวิจ ัยพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับระดับความรู้และความสามารถของผู้เรียน 3.2) ควรมีการวิจัย
การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการกับรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  
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