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การพฒันาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
ฐติยิา  อนิตะนา1*  จงกล  แก่นเพิม่2  และ ณฐัพล  ร าไพ3 

 
บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยัครัง้นี้เพื่อ 1) สร้างบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิีประชาธปิไตย 
ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัคะแนนทดสอบก่อนเรยีน จากการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องพลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธปิไตย 3) หาค่าดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรู ้ เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย และ 4) ศกึษาความพงึ
พอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้ คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 20 คน โรงเรยีนอนุบาลคอ้วงั ทีเ่รยีนในกลุ่มสระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา  
ศาสนา และวฒันธรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบระหว่างเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 4) แบบสอบถามความพงึพอใจ ส าหรบั
นักเรยีนทีเ่รยีนจากบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์การวเิคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป เพื่อหาค่าเฉลีย่ (µ) ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (σ) รอ้ยละ และ Z-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ทีส่รา้งขึน้มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ีและมปีระสทิธภิาพ 82.00/82.75 ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนดไว ้
2) ผลสมัฤทธิท์างเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนจากบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย สูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) ค่าดชันีประสทิธผิลของบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง 
พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย มคี่าเท่ากบั 0.70 ซึง่หมายความว่า นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มคีวามกา้วหน้าใน
การเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 หลังจากได้เรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธปิไตย และ 4) ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.46, σ = 0.50) 

 
ค าส าคญั: การพฒันา, บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส,์ พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
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Development of e-Courseware on According to democratic citizenship 
for Prathomsuksa 6 students  

 

Thitiya  Intana 1*  Jongkol  Kanprem 2  and Nattaphon  Rampai3 
 

Abstract 
The objectives of research were: 1) to create e-Courseware on according to democratic citizenship for 

Prathomsuksa 6 students, the quality and efficiency of 80/80, 2) to compare the pretest the achievement scores 
of students that study by the e-Courseware on according to democratic citizenship, 3) to study the Effectiveness 
Index of e-Courseware on according to democratic citizenship, and 4) to study satisfaction of students on           
e-Courseware on according to democratic citizenship. The population was 20 Prathomsuksa 6 students of 
AnubanKhowang School. That lean in social studies Religion and Culture. The research were: 1)  e-Courseware 
on according to democratic citizenship for Prathomsuksa 6 students, 2) Expert’s quality, 3) A pretest, Quizzes 
during class and  Achievement test, and 4) student’s Satisfaction. Data were analyzed by: average (µ), standard 
deviation (σ), percentage and z-test. 

The research result were: 1) The e-Courseware on according to democratic citizenship for 
Prathomsuksa 6 students showed quality at highest and efficiency at 82.00/82.75 that based on criteria, 2) 
Students learning achievement scores was significantly higher than pretest at .05 level. 3) The Effectiveness 
Index of e-Courseware on according to democratic citizenship showed at 0.70 that mean Prathomsuksa 6 
students Progress in learning an increase of 70 percent and 4) student’s Satisfaction on e-Courseware on 
according to democratic citizenship showed at higher level. (µ = 4.46, σ = 0.50) 
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1. บทน าและความส าคญัของปัญหา 
    ในสงัคมปจัจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การด ารงชีวิต  
ของมนุษย์ทุกเพศทุกวยัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น   
ได้ชัด เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) หรือ IT ได้เข้ามามีบทบาทจนกลายมา
เป็นปจัจยัพื้นฐานที่เป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชวีติของ
มนุษยแ์ละมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ ประกอบ
กับยุคปจัจุบันเป็นยุคการปฏิรูปการศึกษาการใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่จงึถือเป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยใน
การเพิม่ประสทิธภิาพทางการศกึษาและในปจัจุบนัการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยทีางดา้น
การสื่อสารพฒันาไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกดิการน าเทคโนโลยต่ีางๆ เหล่านี้เขา้มาประยุกตใ์ชใ้น
การจดัการการศกึษา เพื่อใหก้ารศกึษามคีุณภาพ และมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์รองรบัการพฒันาและสร้างขดีความสามารถใน
การแข่งขนัในสงัคมเศรษฐกจิแห่งความรู ้วธิกีารเรยีนรู้
ของมนุษยจ์งึตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหท้นัยุคทนัสมยัและ
เข้ากนัได้กบัสิง่แวดล้อมและทรพัยากรในปจัจุบนั ซึ่ง
ในขณะนี้ เป็นช่วงยุคดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หรือที่
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคสังคมสารสนเทศ ดังนัน้สื่อ
อเิลก็ทรอนิกสจ์งึถอืว่ามบีทบาทส าคญัเป็นอย่างมากใน
การถ่ายทอดความรู้ด้วยกระบวนต่างๆ ที่หลากหลาย
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามต้องการต่างกนั นับตัง้แต่มี
การพฒันาอนิเทอรเ์น็ต การตดิต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์
ก็เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ รวมทัง้การ
เรยีนการสอนและการศึกษาหาความรู้กส็ามารถท าได้
อย่างไร้พรมแดนท าให้เกิดค าว่า e-Learning หรือ 
Electronic Learning เป็นทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก [1] 
    บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่
ก าลังเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นบทเรียนที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้
ทางดา้นความจ าและความเขา้ใจของนักเรยีนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ท าใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะเรยีนเนื้อหาในสว่น
ต่อๆ ไปนับเป็นก้าวใหม่และเป็นโอกาสดีส าหรบัการ
เรียนรู้ของนักเรียน กลยุทธ์การน าผลการทดสอบ       
O-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ [2] ในกลยุทธท์ี ่4 ทีก่ล่าว 
ไว้ว่า น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนรู้ 
และการวดัและประเมนิผลของครูในสถานศกึษา ดงันี้   
คือ 1. พฒันานวตักรรมในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เช่น สื่อช่วยสอน
บนคอมพิวเตอร์ (CAI) การเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต 
(WBL) และ  2.  พัฒนานวัตกรรม ในการวัดและ
ประเมนิผลแนวใหม่โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
     ผูว้จิยัจงึตระหนักและเลง็เหน็ถึงความส าคญัในการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ะช่วยส่งเสรมิสนับสนุน
และพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงขึน้ จงึสนใจศกึษาวจิยัโดยได้เลอืกเอา
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) มาใช้เป็น
เครื่องมอืเพื่อช่วยในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  
ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ผ่านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบ เพื่อช่วยพัฒนา
กจิกรรมในการจดัการเรยีนการสอนโดยตรงใช้เนื้อหา
ต ามหลัก สู ต ร แกนกลา งก า รศึกษ าขั ้นพื้ น ฐ าน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมอืงวฒันธรรม และการด าเนินชวีติ
ในสงัคม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
   2.1 เพื่อสรา้งบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) 
เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิีประชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพและประสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
    2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนกบัคะแนนทดสอบก่อนเรยีนจากการเรยีน
ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธปิไตย 
    2.3 เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรู้ เรื่อง 
พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย  
    2.4 เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีน 
อเิลก็ทรอนิกส์
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3. การทบทวนวรรณกรรม 
   3.1 ความหมายของ บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์คอื สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
รูปแบบการน าเสนอบทเรยีนจากเอกสารต ารา ใหอ้ยู่ใน
รูปของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์โดยเน้นการออกแบบ ซึง่
ใช้ข้อได้เปรียบของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
มัลติมีเดียและการให้ผลป้อนโดยทันทีแก่ผู้เรียนโดย
ผูเ้รยีนมคีวามยดืหยุ่นในการเขา้ถงึเนื้อหา กระบวนการ
ออกแบบสื่อบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้มจีุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีองค์ความรู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษา และสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ โดย
ด าเนินการผลติบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสภ์ายใตม้าตรฐาน
การออกแบบการเรยีนการสอน (Instructional Design)
ทฤษฏีการเรียนรู้ของกาเย่ หลกัการทางด้านจติวทิยา 
และหลักการออกแบบบทเรียนตามรูปแบบ  ADDIE 
Model โดยค านึงถึงความเข้าใจ ความต้องการ และ
เข้าใจธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ให้รู้สกึ
อยากเรยีนและไม่เกดิความเบื่อหน่าย เมื่อเขา้ไปเรยีน
แล้ว อยากศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
การเรียนรู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียน
เพิ่มเติมและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพิม่
ค ว าม รู้ ใ นก ารท า ง าน ให้ป ร ะ สบความ ส า เ ร็จ มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรยีนการสอน
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) ตามมาตรฐานการ
ออกแบบบทเรียน และตามมาตรฐานทางวิชาการ ใน
รูปแบบดิจิตอลมลัติมีเดีย เช่น ภาพ เสียงวิดีโอ และ
ภาพเคลื่อนไหว [3] 
   ดงันัน้ บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็น
สือ่การเรยีนการสอนทีถู่กออกแบบใหอ้ยู่ในรปูแบบอเิลก็ 
ทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนทางไกล 
(Distance Learning) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งลกัษณะ
การเรยีนการสอนออนไลน์นัน้เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ ดังนัน้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการ
ออกแบบตามหลกัการและทฤษฎีทางด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นทฤษฎทีางด้านการศกึษาและด้านจติวทิยา โดย
ยึดหลักการออกแบบตามกระบวนการออกแบบการ

เรียนการสอน (Instructional Design) เพื่อเป็นสื่อที่มี
ความเหมาะสมกบัผู้เรยีนที่มคีวามแตกต่างด้านบุคคล 
ซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความน่าสนใจ สามารถ
กระตุ้นเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน มีส่วนการออกแบบ
กิจ ก ร รมซึ่ ง ผู้ เ รี ย นสาม า รถ โ ต้ ตอบกับ เนื้ อห า 
( Interactive) ร ว มทั ้ง มี ส่ ว น ขอ ง แบบ ฝึ กหัด แ ล ะ
แบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจ
และเป็นการทบทวนความรู้ โดยหลกัการเรยีนรูข้องสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
ตามความตอ้งการแต่ละบุคคล     
    3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
         อารลีกัษณ์ ปุ๊กน้อย [4] ไดศ้กึษาการจดักจิกรรม
การเรยีนอเีลริ์นนิงแบบชีแ้นะทีส่่งผลต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2554 โ ร ง เ รี ย น เทพสุ ว ร รณชาญวิทย า  จั ง หวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 22 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนอเีลริน์นิง
แบบชี้แนะ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกก่อน
เรียน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 โดยคะแนนที่ได้หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน 2) ผลการปฏบิตังิานของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ
เรยีนอเีลริน์นิงแบบชีแ้นะ เรื่องการสรา้ง และพฒันาเวบ็
บล็อก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x̄ = 3.99, S.D.= 
0.54) 3) พฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
การเรยีนอเีลริน์นิงแบบชีแ้นะ เรื่อง การสรา้งและพฒันา
เวบ็บลอ็ก มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีาก (x̄ = 4.44, S.D.= 
0.41) และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรยีนอเีลริน์นิงแบบชีแ้นะ เรื่อง การสรา้งและพฒันาเวบ็
บลอ็ก มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̄ = 4.65, S.D.= 
0.48) เพราะข้อดีของการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เป็นโอกาสของความท้าทายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศกึษาหาความรูแ้ละเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้และช่วยเพิม่ความ
พงึพอใจในการเรยีนอนัจะเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุง
การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นสิง่แวดลอ้ม
ทีด่สี าหรบัการศกึษา 
         สราวุธ  สุธีรวงศ์ [5] ได้ศึกษาผลการเรียน           
e-Learning แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการสบืคน้ วชิา
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วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี จ านวน 36 
คน ผลการศกึษาพบว่า 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ 
วชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ ี
ความสามารถดา้นไอซทีต่ีางกนั พบว่า หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียน และผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน
ระหว่างกลุ่ม นักเรียนกลุ่มต ่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่า
กลุ่มปานกลางและกลุ่มสูง ตามล าดบั 2) นักเรียนที่มี
ความสามารถดา้นไอซทีสีงูมคีวามสามารถในการสบืคน้
ขอ้มลูสงูกว่านกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นไอซทีตี ่าและ
ความสามารถในการสบืค้นขอ้มูลระหว่างกลุ่มนักเรยีน
กลุ่มสูงมีความสามารถในการสบืค้นขอ้มูลสูงกว่ากลุ่ม
ปานกลางและกลุ่มต ่า ตามล าดบั และ 3) ความคดิเหน็
ของนักเรียนที่มต่ีอการเรียนอเีลิร์นนิงแบบสบืเสาะหา
ความรูท้ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ
ในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ของนัก เ รียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มคีวามสามารถด้านไอซทีต่ีางกนั 
อยู่ ในระดับดี ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.08) ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่าการเรยีนอเีลริ์นนิ่งแบบเสาะหาความรูจ้ะช่วย
ใหน้กัเรยีนไดค้น้พบความจรงิต่างๆ ดว้ยตนเองนกัเรยีน
ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชากับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ เ ป็นเทคโนโลยีสนับสนุน
การศึกษารูปแบบใหม่โดยกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนท่ีใช้ทัง้วสัดุ
อุปกรณ์เครื่องมอืโปรแกรมและคอมพวิเตอร ์
         พดัสญา พนูผล และคณะ [6] ไดศ้กึษาการพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่
3 โดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ซึ่งผลการวจิยั
พบว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.15/83.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ (80/80) บทเรยีน
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 0.7476 คิดเป็นร้อยละ 74.76 

ผูเ้รยีนมคีวามพอใจต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนใน
ระดบัมากที่สุด ผู้เรียนมีความคงทนต่อการเรียนรู้เมื่อ
เวลาผ่านไป 7 วนั และ 30 วนั อยู่ในเกณฑท์ีก่ าหนด  
         Boon Shionget al. [7] ได้ศึกษาเรื่อง Learning 
“Goal Programming” Using an Interactive Multimedia 
Courseware: Design Factors and Students’ 
Preferences เป็นโครงการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
เรยีนรู ้เรื่อง "Goal Programming" (GP) โดยใชบ้ทเรยีน
มัลติมีเดียแบบโต้ตอบ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ
ก าหนดความเหมาะสมของการออกแบบในบทเรียน
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ GP และความพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียน IMM เมื่อเทียบกับ
วธิกีารเรยีนรู ้GP แบบเดมิ ซึง่บทเรยีน IMM ไดร้บัการ
พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชามัลติมีเดียทาง
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์และภาควชิาคณิตศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์(ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา) ที ่Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) ภายใต้การดูแลของรอง
ศาสตราจารย์ ดร. Baharuddin  Aris เครื่องมือที่ใช้ใน
การวจิยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ตอน โดย
เก็บจากนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชัน้ปีที่ 1 จ านวน 
114 คน แบ่งเป็นนักศกึษาในการศกึษาน าร่อง จ านวน 
16 คน ในขณะที่นักศกึษาอกี 40 คน เป็นอาสาสมคัรที่
เข้าร่วมในการศึกษาจริง ผลจากการวิเคราะห์พบว่า 
นักศึกษาจ านวนมากเห็นพ้องกันว่าบทเรียน IMM 
สามารถใช้งานง่ายและสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ 
เรื่อง "Goal Programming"(GP) 
         Andersson and Annika [8] ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง 
Learning e-Learning: The Restructuring of Students 
Beliefs and Assumptions about Learning เ ป็ นการ  
ศึกษาเกี่ยวกับ e-Learning ซึ่งเน้นความเชื่อเกี่ยวกบั
วธิกีารเรยีนรูข้องบุคคลสว่นใหญ่เกดิจากสมมุตฐิานทีว่่า
ผู้เรียนควรคิด ปฏิบัติ และเรียนอย่างอิสระ ภายใต้
แนวคิดแบบสร้างความรู้ (Constructivism) และการ
เรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ส าหรบัผู้เรยีนที่เคย
ชนิกบัการใช้ห้องเรยีนเป็นฐานและการเรยีนแบบสอน
ตรง  กา รส่ ง ผ่ านการศึกษา ไปสู่ ก า ร เ รียนแบ บ                 
e-Learning ไม่มีการก าหนดล่วงหน้าหรือท าได้โดย
ทนัททีนัใด วตัถุประสงคข์องการศกึษา เพื่อคน้พบและ
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ทราบวธิกีารทีก่ารเรยีน e-Learning เปลีย่นแปลงผูเ้รยีน
ให้เป็นผู้เรียนที่พึ่งพาตนเองได้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างยัง่ยืน การศึกษาได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
สมมุตฐิานผูเ้รยีนทีเ่ริม่เรยีนและทีม่ปีระสบการณ์ในการ
เรยีนรู ้โดยถามเกีย่วกบัสิง่สนับสนุนเพราะสิง่สนับสนุน
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าผู้เรียนรับการเรียนแบบ         
e-Learning ว่าการเรยีนรูป้ระสบความส าเรจ็ได้อย่างไร 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนเริ่มรบัเอามุมมองเกี่ยวกบั
การเรยีนรูแ้บบ e-Learning เมื่อผ่านไปไดส้กัระยะหนึ่ง
ของโปรแกรม ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองมากขึน้และครู
ไม่ไดเ้ป็นผูม้คีวามรูท้ ัง้หมดอกีต่อไป 
 
4. วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
    การวิจัยครั ้งนี้ เ ป็นการวิจัย กึ่ งทดลอง (Quasi 
Experimental Research) ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวจิยัOne Group Pretest – Posttest Design 
    4.1 ประชากร  
        กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลค้อวงั  
อ าเภอค้อวัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษายโสธร เขต 1 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 20 คน    
    4.2 เครือ่งมือ 
         4.2.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) 
เรื่องพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 
         4.2.2 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ บ ท เ รี ย น
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิี
ป ร ะชาธิป ไตย  ชั ้นประถมศึกษา ปีที่  6 ส าห รับ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา ดา้นเทคนิควธิกีาร ดา้นการวดั
และประเมนิผล 
         4.2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน  
เรื่อง พลเมืองดตีามวถิีประชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลอืกตอบ 
ชนิด 4 ตวัเลอืก  
         4.2.4 แบบวัดความพึงพอใจของนัก เรียน
เกีย่วกบัการใชบ้ทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) 

เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิีประชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
    4.3 การด าเนินการวิจยั 
        ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
        4.3.1 ผู้วิจ ัยติดต่อขอหนังสือจากทางภาควิชา
เทคโนโลยีการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ท าหนังสือถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลค้อวัง อ าเภอค้อวัง 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 1 เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์และอนุญาตในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูการวจิยั 
        4.3.2 ผู้ วิ จ ัย ติ ด ต่ อกับทา ง โ ร ง เ รี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย นัดวนั เวลา เพื่อด าเนินการทดลองโดย
นัดหมายกับคุณครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 และคุณครูประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรยีน 
        4.3.3 ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงวตัถุประสงค์ใน
การวิจยั ระยะเวลาในการวิจยั ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ใน
การวจิยั เพื่อท าความเขา้ใจกบันกัเรยีนในการเรยีนดว้ย
บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืง
ดตีามวถิปีระชาธปิไตย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่6 
        4.3.4 กลุ่มประชากรท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest)  
        4.3.5 ท าการทดลองสอน ตามเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ 
คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 
        4.3.6 กลุ่มประชากรท าแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) เพื่อหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
        4.3.7 ให้กลุ่มประชากรท าแบบประเมนิความพงึ
พอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6
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  4.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
       การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูและน าขอ้มลู
มาวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิดงันี้ 
       4.4.1 สถติพิืน้ฐาน คอื ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อใชใ้นการการสรุปแบบประเมนิ
คุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา ดา้นเทคนิควธิกีาร 
และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่  6 ที่ เ รียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย  
       4.4.2 สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 
              4.4.2.1 หาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา โดย
ใชส้ตูรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC 
              4.4.2.2 หาค่าความยากง่าย (p) 
              4.4.2.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) 
              4.4.2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบ ทดสอบ
โดยใชส้ตูร KR–20  
              4.4.2.5 การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) 
เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิีประชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ตามเกณฑ ์80/80 
              4.4.2.6 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนกบัคะแนนทดสอบก่อนเรยีนของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที6่ ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิีประชาธปิไตย 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
              4.4.2.7 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index: E.I.)  ข อ งก า ร เ รีย น รู้  เ รื่ อ ง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 
 
5. ผลการวิจยั  
   การพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดี
ตามวถิปีระชาธปิไตยส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี 
ที ่6 ผูว้จิยัเสนอผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิี

ประชาธิปไตย ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามเกณฑป์ระสทิธภิาพ แสดงผลดงันี้ 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์   

(e-Courseware) เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ป ร ะ ช า ธิป ไ ต ย ส า ห รับ นั ก เ รี ย น ชั ้น
ประถมศกึษาปีที ่6 

(N=20) 
          ระหว่างเรียน                      ก่อนเรียน      หลงัเรียน 
             10 คะแนน                    20 คะแนน     20 คะแนน 
  1              9             90.00          11              19 
  2              8             80.00          12              17  
  3              7             70.00          11              17 
  4              9             90.00          14              18 
  5              9             90.00          12              14 
  6              9             90.00          10              15  
  7              8             80.00          13              18 
  8              7             70.00          13              19 
  9              8             80.00          13              16 
 10             9             90.00          12              17 
 11             8             80.00          11              18 
 12             8             80.00          12              16 
 13             9             90.00           8               15 
 14             8             80.00          12              16 
 15             9             90.00          13              15 
 16             8             80.00          14              18 
 17             7             70.00          13              16 
 18             8             80.00          10              17 
 19             9             90.00           7               15 
 20             7             70.00           10             15 
รวม           164                1640             231              331 
 เฉล่ีย         8.2                82.00          11.55            16.55 
   E1           82.00 
   E2           82.75 

จากตารางที่1 พบว่าการหาประสิทธิภาพ 
(E1/E2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่าบทเรยีนที่ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้มี
ประสทิธภิาพ 82.00/82.75 ซึง่มคี่าสงูกว่าเกณฑ ์80/80  

ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนจากการเรยีนดว้ยบทเรยีน

  คนท่ี ร้อยละ 
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อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
การวเิคราะหข์อ้มลูมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนจากการเรยีนดว้ย
บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) 

              เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 (N=20) 
คะแนน                     µ              σ               t              sig 
ก่อนเรยีน             10.80         1.64            -3.93        .00 
หลงัเรยีน              17.25         0.91              .00 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

จากตารางที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนน
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 คน จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 10.80 
คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 17.25 
คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบดว้ยค่า sig เท่ากบั .00*  

 
ตอนท่ี 3 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 
ตารางท่ี 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เรื่อง 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

 (N=20) 
                           ผลรวมของ    ผลรวมของ 
                      คะแนนก่อนเรียน   คะแนนหลงัเรียน  
     
   

จากตารางที ่3 แสดงค่าดชันีประสทิธผิลของ 
บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Courseware) เรื่อง พลเมอืง
ดตีามวถิปีระชาธปิไตย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที6่ พบว่า ค่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.70 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน  

 
ตอนท่ี 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนจาก
การเรยีนด้วยบทเรยีนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Courseware) 
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส าหรบันักเรยีน   
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงผลการศกึษาความพงึพอใจของ

นัก เ รียนจากกา ร เรียนด้วยบทเรียน
อิ เ ล็กท รอนิ ก ส์  (e-Courseware) เ รื่ อ ง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส าหรับ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

(N=20) 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความพึง
พอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
เรยีนดว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ในระดับความพึง
พอใจระดบัมาก 

 
6. การอภิปรายผลการวิจยั 
    6.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 แสดงว่าบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์มปีระสทิธภิาพด ี
ส าม า รถ ใ ช้ ส อน ให้ผู้ เ รี ย น เกิด ก า ร เ รี ยนรู้ ต าม
วตัถุประสงค์ได้ ทัง้นี้เพราะในการสร้างบทเรียนทัง้ 5 
หน่วยการเรียน ผู้วิจยัด าเนินการสร้างจากการพฒันา
อย่างมรีปูแบบและขัน้ตอนตามรปูแบบ ADDIE Model 

รายการประเมิน   µ           σ 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 4.51     0.50   มากทีสุ่ด 
2. ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 4.46     0.50     มาก 
3. ดา้นเนื้อหา 4.46     0.50     มาก 
4. ดา้นเทคนิคการผลติสือ่ 4.38     0.48     มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.46      0.50      มาก 

คะแนนเตม็ ค่า E.I. 

20   216  345 0.70 
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(Instructional Design) ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
การออกแบบการพฒันาการน าไปใชแ้ละประเมนิผลโดย
ค านึงถึงความเข้าใจ ความต้องการของผู้เรียนให้รู้สกึ
อยากเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ [9] ที่ได้ศึกษาถึงการพฒันาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนเรื่องส่วนประกอบหลักและการใช้
ง านคอมพิว เตอร์  ผลการวิจัย สรุ ป ว่ าบท เรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่องสว่นประกอบหลกัและการใช้
งานคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ 
81.89/88.44 
    6.2 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนก่อน
เรียนและหลัง เ รียนจากการ เรียนด้วยบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธิปไตย ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า นักเรยีนมผีลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ เ ป็นเพราะบทเรียนเป็นสื่อ
เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้และเปิด
โอกาสให้ผู้เรยีนได้เรยีนตามความสามารถของตนเอง 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อความต้องการเรยีน
แบบรายบุคคลซึง่สอดคลอ้งกบั [10] ทีไ่ดใ้หค้วามหมาย
ของประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนไว้ว่า เป็น
ความสามารถของสื่อการเรียนในการสร้างผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดประสงค ์
    6.3 จากการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้
บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืง
ดตีามวถิปีระชาธปิไตย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.70 
หมายถงึ นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรอ้ยละ 
70 หลงัจากทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เน่ืองจาก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจ ัยจัดท าขึ้นได้เสนอและ
ปรบัปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอด้านเนื้อหาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแนะน า จากนัน้ผู้วิจ ัยได้น า
ข้อบกพร่องไปปรบัปรุงแก้ไข เนื้อหาที่ใช้ให้เหมาะสม
กบัผู้เรยีน บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสจ์งึมคีวามสอดคล้อง
กบัเนื้อหาวตัถุประสงค์ ความชดัเจนของการน าเสนอ 
ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละขัน้ตอนแบบฝึกหัด
ระหว่างเรยีนทีน่ าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ปลายทาง

ตามทีก่ าหนดไวช้ดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
[6] ที่ได้ศึกษาการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม ของ
นัก เ รียนชั ้นประถมศึกษา ปีที่  3 โดยใช้บทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนซึง่ผลการวจิยัพบว่า 
บทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.15/83.94  
     6.4 เมื่ อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธปิไตย พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ
ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.51 ดา้นเนื้อหามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 ดา้นการ
ประเมินผลการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ซึ่งแสดงว่า 
บทเรยีนทีส่รา้งขึน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้เรียนได้ และท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน 
เรื่อง หน้าทีพ่ลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยเพิม่ขึน้ และ
บทเรยีนนี้ยงัเหมาะกบัการน าไปใชเ้พื่อช่วยในการเรยีน
การสอน ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
[11] และ [12] ที่ได้ศกึษาผลของการจดัการเรยีนรู้ด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning รายวิชา พ 22103
สุ ขศึกษา  4 เ รื่ อ ง เพศกับสุ ขภาพของนัก เ รี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัมาก   
     จ า ก เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  บ ท เ รี ย น
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Courseware) เรื่อง พลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6      
ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ เป็นสื่อทีม่ปีระสทิธภิาพผู้เรยีนมคีวาม
พงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสน์ี้
เป็นสือ่ทีม่ปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอน และยงักระตุน้
เร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากรู้อยาก
เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น      
ทัง้นี้ความรู้ที่ได้ยงัเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตใน
ปจัจุบนัและต่อไปในอนาคต และผู้เรยีนเองยงัสามารถ
น าความรู้ที่ได้นัน้ไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่คนใกล้ตัว 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการใชช้วีติไดอ้ย่างเหมาะสม
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