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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียน
สําเร็จรูป ในแบบสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมตัวอยางใชนักเรียนระดับ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
จํานวน 21 คน แบงเปนกลุมทดลองใชนักเรียน ปวช.2 จํานวน 6 คน และกลุมควบคุมใชนักเรียน
ปวช.1 จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนสําเร็จรูป ในแบบสื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหไดตามเกณฑ 80 / 80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
แบบประเมินคุณภาพและประโยชนของสื่อ และแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลจากบทเรียนสําเร็จรูป ในแบบสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทายบทเรียนเฉลี่ย 0.57 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
อยูที่ 0.64 ประสิทธิภาพของแบบทดสอบไดคาออกมา 84.10 / 83.22 คานัยสําคัญของกลุมตัวอยาง
วิจัยโดยใช t-test แบบสองหาง นักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูไมแตกตางกันที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
2. ผลจากแบบประเมินแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักเรียน ผูเชี่ยวชาญ 9 คน และ
นักเรียนกลุมควบคุม 15 คน ประเมินมีฐานนิยมอยูที่ระดับมากที่สุด และระดับมาก
3. ผลจากการสังเกตพฤติกรรม ความสนใจ และความกระตือรือรนของนักเรียน พบวา
นักเรียนมีความสนใจ และความกระตือรือรนเพิ่มมากขึ้น เกิดบรรยากาศที่ดีตอการเรียนรู นักเรียน
ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูจริง และใหความรวมมืออยางพรอมเพรียงกัน
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Abstract
The purpose of this experimental research is to construct and evaluate the
efficiency of programmed text in e-learning of electrical and electronic instruments
subject in the field of electrical and electronic of electronic section for vocational
certificate curriculum of Office of the Vocational Education Commission, Ministry of
Education.
The sample used in this research was 21 vocational students in the electronic
section of Bangkok Polytechnic College. Of this sample group, 6 students were the
second year students these were the experimented group. The 15 students which made up
the controlled group were first year students. The instruments used in this research were
a programmed text in e-learning which had the standard criterion 80/80, Achievement
Test, Evaluation Test and the Experts’ Opinion Questionnaire.
The results of this research shows :
1. The reliability of programmed text in e-learning exercise was 0.57 and the
reliability of Achievement Test was 0.64 . The efficiency of programmed text in e-learning
was 84.10/83.22 . The statistics significant of the sample population by using two-tailed
t-test of the two groups of students were not different at the reliability level of 95%.
2. The opinion of the 9 experts and 15 controlled group students, was shown that
most of them like programmed text in e-learning of Electrical and Electronic Instruments
Subject at the level “strongly like” and “like”.
3. From observing students behavior, it was found that most of them were more
interested, enthusiastic and co-operate in learning atmosphere.
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