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บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 
และหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3) แบบประเมินวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ที่พัฒนาขึ้น          
มีประสิทธิภาพเทากับ 87.22/80.33  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
ที่พัฒนาขึ้นในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.34 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 จึงสรุปไดวา 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน นักเรียนเกิดความพึงพอใจใน
ระดับมาก และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได 
 

คําสําคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 

Abstract 
 

This research aims: 1) to develop e-learning of social study subject of year three students in 
primary school to have efficiency at 80/80; 2) to compare the achievement between before and after study 
by using e-learning; and 3) to estimate the contentment of year three students in primary school that 
have to e-learning. The sample group that use in the study is year three students of Nhong Pak Long 
school, Nakhon Pathom province 30 person. The tools used in this research are 1) e-learning, 2) achievement 
test, and 3) assessment of satisfaction. This research found that E-learning help student to have efficiency 
higher than 80/80 that is 87.22/80.33 Students have achievement after learning higher level of statistical 
significance at .05, and learners have contentment to e-learning that developed on a massive scale, with 
an average satisfaction was 4.34 with a standard deviation of 0.63 It had been concluded that e-learning 
makes students are satisfy in high levels, and increase the achievement of the study. 

 

Keywords: computer assisted instruction, e-learning, social study religion and culture 
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1. บทนํา 
 
 ปจจุบันการใชเทคโนโลยีบทเรียนออนไลนจะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน และสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี สาหรับใชเปนส่ือ
การเรียนดวยตนเอง ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการเรียนการสอน ใหส่ิงเราดวยขอคําถามเพื่อใหผูเรียน
ตอบสนอง มีการเสริมแรงตอการตอบสนองที่ถูกตอง เพื่อใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนตอไปผูเรียนใช
บทเรียนซํ้าก่ีครั้งก็ไดตามความสามารถและความสนใจเปนหลัก (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ, 2546) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นอกจากน้ีบทเรียนอิเล็กทรอนิกสยังสามารถตอบสนอง
ความแตกตางดานความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถใชเวลาวางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมได และ
เปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไปอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย  
 
    1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี            
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  สูงกวากอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ศุภชัย สุขะนินทรและกรกนก วงศพานิช (2545: 19) ไดกลาวไววา e-Learning คือ การเรียนทางไกลเปนการเรียน
ที่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ สามารถทํากิจกรรมบนหองเรียนแบบออนไลน ทําใหไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา ระยะทางและสถานที่ในการ
เรียนการสอน นอกจากน้ันยงัตอบสนองตอศักยภาพและความสามารถของผูเรียนดวย 
 พัฒนพงษ สีกา (2551) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดรับ หรือทักษะที่เกิดขึ้นจาก การเรียนรูในวิชา
ตาง ๆ ซ่ึงวัดไดจากคะแนนที่ครูผูสอนใหหรือคะแนนที่ไดจากการทดสอบ  
 วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ไดกลาววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่ไดรับ
และพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียน 
 พระกถาทิพย กุลสอน (2549) ไดทําการวิจัยผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น
จากความรูเดิมรอยละ 68 
 จากการคนควา ผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนหนอง
ปากโลง จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน ดวยการ
เลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 

5.2.1 บทเรียนอิเ ล็กทรอนิกส  เรื่ องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  กลุมสาร ะการเรียนรู สั งคมศึกษา                 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี 
 5.3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับผูเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     เรื่อง
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 5.3.2 ดําเนินการทดลองสอน โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ซ่ึงผูวิจัยอธิบาย
ลักษณะของบทเรียน การเรียกใชบทเรียน การออกจากบทเรียนเม่ือเสร็จส้ินการสอน และการทดสอบระหวางเรียน โดยทํา
แบบฝกหัดสําหรับเน้ือหาในบทน้ัน ๆ 
 5.3.3 เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแตละบทจะทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการปฏิบัตตินเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงจะเก็บผล
การทดสอบเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห 
 5.3.4 นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และสรุปผลการวิจัยตอไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงประกอบดวยเน้ือดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 5 ดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
     

  
 
 
 

รูปภาพที่ 1 ลงชื่อเขาสูบทเรียน 
 

 จากรูปภาพที่ 1 ลงชื่อเขาสูเขาใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  โดยพิมพชื่อผูเรียนและ
คลิกปุมลงชื่อเขาใช 
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รูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียน 
 
 จากรูปภาพที่ 2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยหนาน้ีจะเปนภาพเคล่ือนไหวแสดงเมนู
หลักและมีเสียงบรรยายประกอบ เพื่อใหนักเรียนโตตอบโดยการเลือกเขาสูเมนูตาง ๆ 
 
 
 
 

 
          
 

 

รูปภาพที่ 3 เมนูบทเรียน 
 
 จากรูปภาพที่ 3 เมนูบทเรียนซ่ึงเปนแหลงรวมเน้ือหาในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี                
ที่นักเรียนจะใชศึกษาคนควาขอมูลเพื่อหาคาตอบในการทําแบบทดสอบดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 4 เกมเพื่อการเรียนรู 

 
 จากรูปภาพที่ 4 เกมเพื่อการเรียนรูบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี นักเรียนจะสามารถจับคู
ภาพเหมือนกัน โดยจะมีเวลาที่กําหนดและเม่ือทําเสร็จแลวจะมีคะแนนแสดงใหนักเรียนทราบ  
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รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบ 

 
 จากรูปภาพที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน เปนการวัดความรูนักเรียนหลังจากเรียนจบเน้ือหาในบทเรียนแลว วา
นักเรียนมีความรูความเขาใจใน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มากนอยเพียงใด 
 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผูวิจัยไดนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนหนองปากโลง จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 87.22 
E2 80.33 

  
 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.22/80.33 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองปากโลง จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

สภาพการเรียน N  t

กอนเรียน 30 23.20

หลังเรียน 30 27.33
124 572 15.81

퐷 2

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี แตกตางกันโดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 
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6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ที่ไดจาก

นักเรียน มาวิเคราะหระดับความพึงพอใจ โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉล่ีย
เทียบกับเกณฑการประเมินดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 103)  
  คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจหลังการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จากผูใชจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใชผูใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ 

พึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. ดานเน้ือหา 4.45 0.58 มาก 
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.38 0.63 มาก 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.40 0.56 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.34 0.63 มาก 
จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจหลังการใชผูใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี                     

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ียของตามความพึงพอใจเทากับ 4.34 
ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 อยูในระดับมาก 

 
7. สรุปผลการวจิัย 
 
 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.22/80.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี                  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส    
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องการปฏิบัติเปนพลเมืองดี โดยมีคาเฉล่ียของตามความพึง
พอใจเทากับ 4.34 ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 อยูในระดับมาก  
 
8. อภิปรายผลการวิจัย  
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคารอยละ 87.22 
และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 80.33 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80/80  มีคาเทากับ 
87.22/80.33 แสดงวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระกถาทิพย กุลสอน (2549) ไดทําการวิจัยผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) ผล
การหาประสิทธิภาพของบทเรียน พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 85.56/81.46 ซ่ึงอยูในเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 2) คาดัชนี
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ประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน มีคาเทากับ 0.68 หมายความวา หลังจากที่นักเรียนไดเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนน้ีแลว
นักเรียน มีความรู เพิ่มขึ้นจากความรู เดิมรอยละ 68 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนจากบทเรียน                             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครินทร กาภูศิริ (2552) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคํานาม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสือโกกวิทยาสรรค จำนวน 33 คน 
ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.15/83.94 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80) บทเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 0.7476 คิดเปน
รอยละ 74.76 ผูเรียนมีความพอใจตอบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก  
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากผลการประเมินพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดาน
เน้ือหา 2) ดานเทคนิคการนําเสนอ 3) ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนดวยบทเรียน อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ออกแบบประกอบดวยเน้ือหาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ ภาษาที่ใชอานเขาใจงายการออกแบบหนาจอใชสีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผูเรียนมีอิสระ
สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยาณี ฉายา (2551) ไดทําการวิจัยและ
การพัฒนางานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา ผลประเมินงานนําเสนอแบบมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 82.45/81.67 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 
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