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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือน
คู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
บทเรียนเอ็มเลิร์นนิง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ 
จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มจากท้ังหมด 2 ห้องเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด บทเรียนเอ็มเลิร์นนิง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดประกอบด้วย
เนื้อหาบทเรียน 3 หน่วยการเรียน ซึ่งมีคุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับดีมาก 2) บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.70/83.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
เอ็มเลิร์นนิงอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

ค าส าคัญ:  เอ็มเลิร์นนิง, การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) develop the m-learning with Think-Pair-Share 
in the topic of basic electricity for grade 4 of Krabyai Municipality Kindergarten School; 2) find 
the efficiency of the m-learning with Think-Pair-Share in the topic of basic electricity;  
3) compare the learning achievement of students before and after learning through the m-learning 
with Think-Pair-Share in the topic of basic electricity; and 4) study the students' satisfaction 
with the m-learning with Think-Pair-Share. The research sample group was 35 grade 4 students 
at Krabyai Municipality Kindergarten School in Ratchaburi Province derived by cluster random 
sampling from 2 classrooms. The research tools were a learning management plan based on 
Think-Pair-Share, an m-learning lesson, an achievement test, and a student satisfaction 
questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test 
 The results of the research were as follows: 1) the m-learning with Think-Pair-Share in 
the topic of basic electricity consisted of 3 units with the very good efficiency; 2) the m-learning 
had efficiency level (E1/E2) of 91.70/83.13 which met the set 80/80 criteria; 3) the posttest score 
was significantly higher than the pretest score at .05 level; and 4) the students’ satisfaction 
with m-learning with Think-Pair-Share in the topic of basic electricity was at a very good level. 
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บทน า 

 เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถท าให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งข่าวสาร และสาระความรู้ได้อย่างไร้ขอบเขต  
ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกัน และเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกหนแห่ง และตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก  
การใช้อินเทอร์เน็ต สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารของผู้คนเป็นอย่างมากคือ เครือข่ายไร้สาย หรือการติดต่อผ่าน
ทางอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น เครื่องโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาอ่ืน ๆ ที่มีความสามารถ
คล้ายกันจนเกิดการผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ และอีเลิร์นนิงท าให้เกิด mobile 
learning (โมบาย เลิร์นนิง) หรือเรียกอีกอย่างว่า m-learning (เอ็มเลิร์นนิง) การเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงนั้น
เกิดขึ้นได้โดยไร้ข้อจ ากัด ด้านเวลา และสถานที่ ที่ส าคัญขอเพียงแต่ผู้เรียนมีความพร้อมและเครื่องมือ อีกทั้ง
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้เป็นเครื่องมือนั้นมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆ ในปัจจุบันจึงท าให้ 
การเรียนรู้แบบเอ็มเลิร์นนิงนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา (พูลศรี เวศย์อุฬาร, 2551) 
 รูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมในรูปแบบหนึ่งและมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ระหว่างผู้เรียน 2 คน ที่จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว 
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จึงน าความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้น   
โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) Think เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด
ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ การกล่าวน าถึงสาระส าคัญของบทเรียนรวมทั้งการแนะน าให้ผู้เรียนได้คิดถึงเรื่องที่
จะต้องศึกษาในขั้นตอนต่อไป ในขั้นนี้จะต้องด าเนินการทั้งชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนทั้งหมดเกิดความคิดร่วมและ
ประสานความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) Pair เป็นขั้นตอนที่จัดให้ผู้เรียนจับกันเป็นคู่ ๆ เพ่ือให้แต่ละ
กลุ่มร่วมกันศึกษาบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนร่วมกันให้สามารถศึกษา
บทเรียนได้ส าเร็จลุล่วงและสามารถค้นหาค าตอบของประเด็นปัญหาที่ต้องการได้ การเรียนรู้ในขั้นตอนนี้
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 3) Share เป็นขัน้ตอนสุดท้าย หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว โดยการ
ท าการสลายกลุ่มผู้เรียนที่จับกันเป็นคู่แล้วสรุปผลการค้นหาค าตอบร่วมกันทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ สรุปผล และอภิปรายผลการค้นพบจากการศึกษาบทเรียนในขั้นตอนที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อสรุปหรือ
ข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อผู้สอนได้ (อดุลย์ ไทรเล็กทิม, 2554: ออนไลน์) นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค Think-Pair-Share เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์จากการท ากิจกรรมร่วมกัน  
ท าให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน อธิบาย ความคิดหรือความรู้ที่เชื่อมโยงมาใช้ในการแก้ปัญหาให้เพ่ือนฟัง  
มีความสามารถในการให้เหตุผล การสื่อความหมายและการแก้ไขปัญหา เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มี
ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน นักเรียนมีความมั่นใจในการท ากิจกรรม มีความสุขในการเรียนและ
บรรลุ เป้าหมายร่วมกัน (มนตรี เฉกเพลงพิน, 2562: 392-393) 
 การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและการท างานในอาชีพต่าง ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์
ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่ท าให้การศึกษาค้นคว้า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์  เพ่ือที่จะ
มีความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล (สุกัญญา ค าวัน, 2558: ออนไลน์) 
 จากการส ารวจปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ ยังขาดเครื่องมือการสื่อสารในการเข้าถึงบทเรียน ความเข้าใจในการเรียน และ
ต้องการเห็นภาพในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน 
(m-learning) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในบทเรียนมากขึ้น และปัญหาที่พบจากการศึกษาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง คือนักเรียนไม่ค่อยสนใจสื่อที่เป็น
ตัวหนังสือมากนัก แต่จะสนใจสื่อที่เป็นรูปภาพมากกว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือความรู้
ใหม่ ๆ และสามารถมองเห็นภาพการต่อวงจรไฟฟ้าที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังทราบถึงประโยชน์
ของไฟฟ้าในด้านการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่  
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง 
ไฟฟ้าน่ารู้  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้  
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง  ไฟฟ้าน่ารู้  รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น มีคุณภาพในระดับดี 
 2.  บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง  ไฟฟ้าน่ารู้  รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 
 3.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อ ง 
ไฟฟ้าน่ารู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

บทเรียนเอ็มเลิร์นนิง คือ การเรียนรู้โดย
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่
เชื่อมต่อกับข้อมูลแบบไร้สาย 
 

บทเรียนเอ็มเลริ์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คดิ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู ้
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด คือ 
ก า ร เ รี ย น แ บ บ จั บ คู่  แ ล ะ มี ก า ร
แลกเปลี่ยนความคิดของตนเองกับผู้อื่น 
 

ความพึงพอใจของนักเรียน 
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วิธีด าเนินการ 
ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ 
จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน เป็นจ านวนนักเรียน 69 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ 
จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบกลุ่มจากท้ังหมด 2 ห้องเรียน 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 ที่มีตอ่บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
3.  ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการสร้างบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยเนื้อหา 
3 บทเรียน ได้แก่ บทที่ 1 เรื่อง วงจรไฟฟ้า บทที่ 2 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า และบทที่ 3 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า 

4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล

การหาคุณภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์ 
การประเมิน (บุญศรี พรหมมาพันธุ์, 2561: ออนไลน์) ดังนี้  

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51–5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด     
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51–4.50 หมายความว่า ระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51–3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง         
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51–2.50 หมายความว่า ระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 โดย 

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบฝึกหัดและหรือ
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน  ได้มาจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และ E2 คือ 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นอัตราส่วนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลัง
เรียน ได้มาจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80 

สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การทดสอบที แบบ dependent t-test  
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ ราชบุรี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
กระบวนการ ADDIE Model ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 
1.1  ท าการวิเคราะห์ผู้เรียน ซึ่งผู้ เรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีอุปกรณ์สมาร์ตโฟน 

เป็นของตนเองทุกคน สามารถท าการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิร์นนิงได้ 
1.2  วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ได้เนื้อหาบทเรียน 3 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย

หน่วยที่ 1 เรื่องวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 2 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 3 เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 
1.3  วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
1.4  ศึกษารูปแบบเพ่ือนคู่คิดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง 
2.  การออกแบบ (Design) 

2.1  ท าการออกแบบบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง โดยใช้แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถ
แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาได้อย่างเหมาะสม  

2.2  ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 45 ข้อ  
2.3  ออกแบบเนื้อหาของบทเรียนซึ่งน ามาจากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และรักซ้อน รัตน์วิจิตรร์เวช , 2555: 106-118) จ านวน 3 หน่วย 
การเรียนรู้ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 เรื่องวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 2 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 3 เรื่อง
แม่เหล็กไฟฟ้า และในแต่ละหน่วยการเรียนมีการออกแบบแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน  

2.4  น าเนื้อหาทั้งหมดที่ออกแบบไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเสนอบนอุปกรณ์พกพาได้อย่าง
เหมาะสม 

2.5  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกบัการใช้บทเรียนเอ็มเลิร์นนิง 
3.  ขั้นการพัฒนา (Development) 

3.1  พัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงตามโครงร่างของบทเรียนที่ออกแบบไว้ โดยการพัฒนาบทเรียน
เอ็มเลิร์นนิง ในรูปแบบเรสปอนซีฟเว็บดีไซน์ (responsive web design) ซึ่งเป็นเว็บเพจที่สามารถท างานบน
อุปกรณ์สมารต์โฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษา HTML ร่วมกับ CSS และ Bootstrap Framework  

3.2  สร้างการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
โดยอิสระ  

3.3  พัฒนาแบบฝึกหัดให้มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
3.4  ทดสอบบทเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนและด าเนินการแก้ไขบทเรียนให้สมบูรณ์  
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3.5  น าบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินคุณภาพของ
บทเรียน และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

3.6  ท าการพัฒนาแบบทดสอบส าหรับน าไปใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยท า
การสร้างแบบทดสอบจ านวน 45 ข้อ แบบปรนัย เป็นชนิด 4 ตัวเลือก แล้วน าไปประเมินความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ผล
จากการประเมินพบว่ามีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์คะแนน 0.5 ขึ้นไป จ านวน 45 ข้อ ได้เลือกน ามาใช้ 30 ข้อ  

4.  การน าไปใช้ (Implementation) 
4.1  น าบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงพร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ จ านวน 35 คน โดยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาบทเรียนและท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด  
โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1)  ครูให้นักเรียนจับคู่ตามความสมัครใจ 
2)  ครูให้คู่ของนักเรียนเริ่มศึกษาเนื้อหาบนบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยใช้เวลา 

20 นาท ีโดยครูคอยช่วยเหลือ และดูแลนักเรียนที่อาจจะมีปัญหาในการใช้บทเรียน  
3)  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบ ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดโดยร่วมกันท าเป็นคู่ มีการปรึกษากัน

และช่วยกันตอบค าถามตามกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด โดยใช้เวลา 10 นาท ี
4)  ครูให้คู่ของนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการเรียนรู้ และน าเสนอเพ่ือ

แบ่งปันความคิดของคู่ตนเองกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน โดยใช้เวลา 15 นาท ี
5)  หลังจากนักเรียนท าการเรียนเสร็จสิ้นทั้ง 3 บทเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบ

หลังเรียน และท าแบบประเมินความพึงพอใจ บนบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง 
5.  การประเมินผล (Evaluation)  

5.1  น าผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.2  น าผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และสรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน 

เอ็มเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น 
5.3  ส าหรับการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง (E1/E2) โดย E1 ได้มาจากการคะแนน

เฉลี่ยร้อยละในการท าแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และ E2 ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการท า
แบบทดสอบหลังเรียน  

 
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
1.  บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ส าหรับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแบ่งเนื้อหาเป็น 3 เรื่อง คือ 
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า และแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบสื่อ มีลักษณะเป็นบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงที่มี
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ตัวหนังสือ ภาพ วิดีโอ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านทางสมาร์ต
โฟน โดยมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พิจารณาเกี่ยวกับ 
ความตรงตามเนื้อหา สาระส าคัญ ตัวอักษร ภาพ วิดีโอ แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มทดลอง 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 45 ข้อ น าไปใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ผู้วิจัยก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบลักษณะ
ด้านความรู้ความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ และการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพโดยการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจ านวน 3 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และน าข้อสอบไปหาความยากง่าย (p) 
โดยเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด 
เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศ 
จ านวน 4 ข้อ ด้านกิจกรรมการเรียน จ านวน 5 ข้อ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 5 ข้อ 
 

ผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง 
ไฟฟ้าน่ารู้ โดยน าข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ มาพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงในรูปแบบเว็บไซต์ที่สามารถ
แสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้อย่างเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การเข้าสู่บทเรียนและการเลือกบทเรียน 
 

จากภาพที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่บทเรียนและเลือกบทเรียน จะประกอบไปด้วยส่วนหน้าแรก
ของบทเรียนดังแสดงในภาพที่ 1 (ก) เมื่อนักเรียนเข้าสู่บทเรียนจะแสดงหน้าเมนูหลักของบทเรียนดังแสดงใน

       (ก)                                  (ข) 
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ภาพที่ 1 (ข) โดยมีตัวเลือกให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 วงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 2 การต่อวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 3 แม่เหล็กไฟฟ้า แบบทดสอบหลังเรียน และ
เกี่ยวกับผู้สอน 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  แบบทดสอบ และตัวอย่างบทเรียน 
 

 จากภาพที่ 2 นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียนดังแสดงในภาพที่ 2 (ก) และนักเรียน
สามารถเข้าเรียนบทเรียนต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2 (ข) และ ภาพที่ 2 (ค) 
 1.1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด 
เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ 

ผู้วิจัยได้น าบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
ที่พัฒนาขึ้นน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และน าผลจาก 
การประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด
เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

รายการ X  S.D. ความคิดเห็น 
สาระส าคัญ 4.83 0.29 มากที่สุด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.20 มากที่สุด 

สาระการเรียนรู้ 4.67 0.14 มากที่สุด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 4.73 0.12 มากที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

การวัดและประเมินผล 4.75 0.25 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.80 0.11 มากที่สุด 

        (ก)                        (ข)                                (ค)                           
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการ
เรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
แบบเพื่อนคู่คิด เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ ดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

 

รายการ X  S.D. ความคิดเห็น 

ด้านตัวอักษร (Text) 4.92 0.14 มากที่สุด 
ด้านภาพนิ่ง (Image) 4.80 0.20 มากที่สุด 

ด้านวิดีโอ (Video) 4.92 0.14 มากที่สุด 
ด้านปฏิสัมพันธ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.91 0.08 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  2 ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 
 

2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด 
เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง 
ไฟฟ้าน่ารู้ 

 

จ านวนนักเรียน(คน) แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

35 คน 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 20 คะแนน 18.34 91.70 

คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 คะแนน 24.94 83.13 
 

จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ที่ได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ E1/E2 เท่ากับ 80/80 ผู้เรียนมี
คะแนนระหว่างเรียนคะแนนโดยเฉลี่ย 18.34 คิดเป็นร้อยละ 91.70 ของคะแนนเต็มและคะแนนหลังเรียนมี
คะแนนโดยเฉลี่ย 24.94 คิดเป็นร้อยละ 83.13 ของคะแนนเต็ม ดังนั้นบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการ
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เรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.70/83.13 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 
 

3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนเอ็ม   
เลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

ผู้วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด
ด้วยการทดสอบค่าที โดยผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

 

การทดสอบ n X  S.D. 𝑑 s�̅� t Sig. 
ก่อนเรียน 35 15.89 2.00 

9.06 0.35 26.23 .000* 
หลังเรียน 35 24.94 1.78 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า t ที่
ค านวณได้เท่ากับ 26.23 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 สรุปได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

หลังจากนักเรียนท าการศึกษาเนื้อหาบทเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมิน 
ความพึงพอใจโดยมีผลการประเมินแสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

 

รายการ X  S.D. ความพึงพอใจ 

ด้านบรรยากาศ 4.60 0.37 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียน 4.70 0.29 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.72 0.27 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.67 0.06 มากที่สุด 



86                          JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 2 (July-December 2020) 
  

จากตารางที่ 5 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนักเรียนจ านวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อบทเรียน
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจึงท าให้งานวิจัยบรรลุตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบบทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงพัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE Model ซึ่งมีมาตรฐานตามขั้นตอนที่ชัดเจน 
ท าให้สื่อมีคุณภาพทางด้านเนื้อหา ภาพ เสียง กิจกรรม และวิธีการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑามาศ วงษ์ศรีเผือก และจิรฐา รัชนกูล (2562: 84-85) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
บทเรียนเรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดี และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดี 
 2.  การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.70/83.13 ซึ่งเป็น 
ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงในแต่ละหน่วยนั้นมีเนื้อหาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย ซึ่งใน
การเรียนแต่ละหน่วยยังมีเพ่ือนที่คอยให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจมากขึ้น 
ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน จึงท าให้ผลการเรียนในแต่ละหน่วยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
บทเรียนเอ็มเลิร์นิ่งร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ
ในบทเรียนและมองเห็นภาพที่เป็นนามธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร แก้วทา (2558: 76-79) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่านสมาร์ตโฟนตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
เว็บไซต์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านสมาร์ตโฟน 
ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 
82.07/80.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพที่ดีและมีความหลากหลายทางด้านสื่อและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เช่น มีวิดีโออธิบายขั้นตอนการต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้าได้ดี และกระบวนการเรียนการสอน
แบบเพ่ือนคู่คิด ซ่ึงเป็นการเรียนโดยผู้เรียนได้จับคู่กัน ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือกัน ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
การสื่อสาร คิดหาค าตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับเพ่ือนร่วมชั้น ท าให้บรรยากาศในชั้นเรียน
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เป็นกันเอง จากการสังเกตในห้องเรียนในระหว่างการวิจัยพบว่านักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากกว่าการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ คนที่เรียนเก่งสามารถช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ และจรัญ เจิมแหล่ (2559: 19-20) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเอ็มเลิร์นนิง วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ลักษณะฟอร์ม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงมีความหลากหลายทางด้านสื่อและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ 
เข้าใจง่าย ท าให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้นานมากขึ้น บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด ท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย และได้ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของมนชนก 
ยะโส, ประกอบ ใจมั่น และกรวรรณ สืบสม (2561: 108-109) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน และการเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.1  จากการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง พบว่า นักเรียนมีความสนใจเรียน และเข้าใจในบทเรียน

มากขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงในรายวิชาอ่ืนต่อไป 
 1.2  บทเรียนเอ็มเลิร์นนิงเพ่ือเสริมความเข้าใจและให้มองเห็นภาพมากขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นมีการใช้กับแท็บเลตและคอมพิวเตอร์ และคุณครูสามารถน าไปใช้เสริม
กับนักเรียนชั้นอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านแท็บเลตและคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

 1.3  ผู้สอนควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง
เพ่ือให้สามารถพัฒนาบทเรียนให้มีประสิทธิภาพ และน าไปพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรน าการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ 

ไปทดลองกับกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น นักศึกษา หรือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มสาระอ่ืน 
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 2.2  ควรวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงกับการสอนแบบปกติว่ามี
ประสิทธิภาพต่างกันมากน้อยเพียงใด 

 

สรุป 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้า
น่ารู้ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ สรุปได้ว่า 

1.  ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบบทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 2.  การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.70/83.13 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด  
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