




 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน วิชาสือการศึกษาเบืองต้น สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชาสือการศึกษาเบืองต้น 

3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ทีมีต่อการเรียนด้วย

บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชา

สือการศึกษา เบืองต้น กลุ ่ มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย เป็น

นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี  ชันปีที  2  คณะศึก ษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 468102 

สือการศึกษาเบืองต้น ประจําปีการศึกษา 2554  ซึงได้มาโดย

วิธีการสุ่ มอย่างง่าย จํานวน 1 กลุ ่ม  38 คน  เครืองมือทีใช้ในการ

วิ จั ย ปร ะ ก อบ ด้ วย  1 )  แ บ บสั มภา ษ ณ์ แบ บ มีโ ค ร งส ร้ า ง  

2) แผนการจัดการ เรียนการสอน 3) บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชาสือการศึกษาเบืองต้น 

4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ เรียนทีมีต่อบทเรียน 

อีเ ลิ ร์นนิงแบบสนับสนุนการจัดการเ รียนการสอน วิชา

สือการศึกษาเบืองต้น ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพของ

บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชา

สือการศึกษาเบืองต้น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่ากับ 83.17/81.57 ซึงสูง

กว่าเกณฑ์ 80/80 ทีกําหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของ

นักศึกษาทีเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน วิชาสือการศึกษาเบืองต้นสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 3) ความคิดเห็นของ

นักศึกษา ทีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน วิชาสือการศึกษาเบืองต้น ภาพรวมอยู ่ในระดับ

มาก ( x 4.10)   

คําสําคัญ: อีเลิร์นนิง การเรียนการสอนออนไลน์  สือการศึกษา

เบืองต้น  ผลสัมฤทธิทางการเรียน   
Abstract 

  The purposes of this study were to: 1) to develop the e-
Learning support courseware on Introduction to 
educational media course for bachelor degree students, 
Faculty of Education, Silpakorn University  2) to 
compare students learning achievement pre-test and post-
test by using e-Learning support courseware on 
Introduction to educational media course  3) to study the 
students opinions  by using e-Learning support courseware 
on Introduction to educational media course. The subjects 
were 38 bachelor degree  students who were enrolled in the 
468102 Introduction to educational media course, during 
the second semester of the academic year 2011, the Faculty of 
Education, Silpakorn University.  The research instruments 
were  1) the Structure interview of specialists in e-Learning 
and contents 2) e-Learning support courseware on 
Introduction to educational media course  3) an 
achievement test , and  4) questionnaire of students opinions  
to using e-Learning support courseware on Introduction 
to educational media course. Data were analyzed by using 
mean, standard deviation, and  t-test dependent statistics. 
The result of this research found that: 
1) The efficiency of e-Learning support courseware on 
Introduction to educational media course has the efficient 
criterion (E1/E2) = 83.17/81.57, which was higher than 
efficient standard criterion of 80/80 
2) Posttest of the learning achievement of  e-Learning support 
courseware on Introduction to educational media course  was 
higher than pretest at.05 level of significance. 
3) The students’ opinions  by using e-Learning support 
courseware on Introduction to educational media course 
was at higher level ( x  = 4.10 )   
Keyword:  e-Learning, online instruction, educational 
media, learning achievement. 
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1. บทนํา 

การจัดการศึกษาในปจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีได
เขามามีความสําคัญและมีบทบาทตอการศึกษาในทุกระดับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนตัวกําหนดคุณภาพ
อยางหนึ่งของการศึกษาท่ีขาดไมไดและจะยิ่งเพิ่มบทบาท 
ความสําคัญมากข้ึนในอนาคต สงผลตอการจัดการ ศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา  สําหรับกระบวนการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ัวไปพบวา การจัดการเรียนรู
ยังไมครอบคลุมทุกรายวิชา  เนื่องจากหลายปจจัย [1] เชน  
บรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียน  พบปญหา  
ผูเรียนมีการสนทนา  จํานวนผูเรียนท่ีมากข้ึนหรือมีกิจกรรมไม
พึงประสงค  และดานเครื่องมือในการสอนภาคปฏิบัติของ
ผูสอนยังมีขอจํากัด   [2]  ผลจากการวิจัยเอกสาร วิเคราะห และ
จัดทํารายงาน การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับ อุดมศึกษา 
โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย [3] พบปญหา
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในดานตางๆ  ไดแก  
ในดานผูสอน  ผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยายเพียงอยาง
เดียว  มุงเนนการทองจํา เนนภาคทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ ขาด
ทักษะและเทคนิคในการผลิตและใชอุปกรณการสอน   ขาดการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความเปนจริง    การเรียนการสอน
เนนดานปริมาณมากกวาคุณภาพ  อีกท้ังสภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   พบวาจํานวนนักศึกษาตอหองเรียนมากเกินไป 
ผูเรียนมีพื้นฐานหรือความรูเดิมยังไมเพียงพอ วิธีการสอนของ
อาจารยสวนมากใชการบรรยาย  สื่อการสอนท่ีใชสวนมาก  
ไดแก ชอลกและกระดานดํา   หนังสือและตําราสําหรับการ
คนควาเพิ่มเติมยังไมเพียงพอ   ดวยเหตุนี้จึงควรมีการปฏิรูปการ
เรียนการสอน โดยการปลูกฝงและพัฒนาทักษะ ท้ังทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ดานภาษาและดานการสื่อสาร 
(Communication) ใ ห กั บ ผู เ รี ย น ท้ั งใ น ด าน เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต  และดานเครือขาย  ผูสอนควรมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีลดการบรรยาย เนนกิจกรรมท่ีสงเสริม
และพัฒนาผูเรียน ทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนช้ีแนะ (Facilitators) 
ตลอดจนถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดและ

การเรียนการสอน และสงเสริมใหมีการใชสื่อประกอบกิจกรรม
การเรียนรูของผู เรียนมากข้ึน จัดใหมีรูปแบบการเรียนรู ท่ี
หลากหลายแกผูเรียน ตามความสนใจและความถนัดท้ังใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย   การนําเทคโนโลยีอยาง
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  มาพัฒนาการเรียนการสอนให
ทันกับความเจริญกาวหนาในอนาคตจึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปน
อยางมาก การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนเพียง
อยางเดียวไมเพียงพออีกตอไป เพราะปจจุบันมีแหลงความรู
ใหมๆ เกิดข้ึนมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สิ่งท่ี
จําเปนตองเรียนตองสอนมีมากมายไมรูจบ การเรียนการสอน
สมัยใหมจึงควรใชเวลานอย   แตเรียนรูไดเร็วและสามารถ
พัฒนาและสรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพ  มีความรูรอบดานไดมาก
ข้ึน  เร็วข้ึน  การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือ
การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงนั้น  เปนรูปแบบหนึ่งของการ
เรียนการสอนสมัยใหม  ซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในปจจุบัน  สามารถตอบสนอง
ตอการประยุกตเขากับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี   และ
ชวยใหเราสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไดหลาก 
หลายมากข้ึน  การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต ไมใชเพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
เพียงวิชาเดียว  แตสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาอื่น
ไดดวย  การนําคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอน จะชวยใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ชวยใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด  
การสืบคนขอมูล  และการแสวงหาความรูดวยตนเองมากข้ึน  
การเรียนแบบอีเลิรนนิง เปนการการนําคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนโดย
ใชระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System : 
LMS) การใชระบบอีเลิรนนิงในการเรียนการสอน  อาจใชอีเลิร
นนิง เพื่อนําเสนอบทเรียนของวิชาท้ังหมดตามหลักสูตร 
(Replatment Course) หรือใชเปนสวนสนับสนุนการเรียนการ
สอนในบางเรื่อง (Supplement course) ใหขอมูลบางอยางเพื่อ
ประกอบการสอนก็ได   เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด [4]  การ
เรียนการสอนอีเลิรนนิง  หรือการสอนบนเว็บสามารถใชไดกับ
ทุกสาขาวิชาโดยอาจเปนการใชเว็บเพื่อสอนวิชานั้นท้ังหมด
หรือเพื่อใชประกอบเนื้อหาวิชาได ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบดังนี้   



 

การเรียนการสอนตามแนวคิดของพารสัน [5] ไดแบงประเภท
ของสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ออกเปน 3 ลักษณะ  
คือ 1) เว็บชวยสอนแบบรายวิชาอยางเดียว (Stand - Alone 
Courses) 2) เว็บชวยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web 
Supported Courses) และ 3)  เว็บชวยสอนแบบศูนยการศึกษา 
(Web Padagogical Resources)   

การเรียนการสอนรายวิชา สื่อการศึกษาเบ้ืองตน  ซึ่งเปน
รายวิชาบังคับในหมวดวิชาชีพครูและเปนวิชาพื้นฐานท่ีมี
ความสําคัญมาก สําหรับการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร
ท่ีนักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียน  โดยขอกําหนดใน
เนื้อหารายวิชาตองศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่อง
ความหมาย บทบาท และคุณคาของสื่อการศึกษา  หลักการ
เบ้ืองตนในการเลือก  การผลิต  การใช และการบํารุงรักษา
สื่อการศึกษา  และการประเมินผลสื่อการศึกษา    เนื่องจาก
เนื้อหาวิชามีมาก ประกอบกับจํานวนนักศึกษาท่ีมีจํานวนมาก
ในทุกๆ ภาคการศึกษา ทําใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความ
ยากลําบาก อีกท้ังจํานวนหองเรียนและ จํานวนอาจารยผูสอนก็
ไมเพียงพอตอการสอนปฏิบัติ  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจ 
ท่ีจะทําการศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนข้ึนโดยใชเนื้อหาวิชาสื่อการศึกษา
เบ้ืองตน เพื่อเปนการศึกษาผลการเรียนการสอนอีเลิรนนิง ซึ่ง
เปนเรื่องท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และในการวิจัยครั้งนี้ท่ีจะชวยศึกษาหาคําตอบใน
วิธีการออกแบบและจัดการเรียนการสอนอีเลิรนนิงใหประสบ
ความสําเร็จ และเปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาตอไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน  สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนกับหลังเรียนของ
นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน  
3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีเรียนดวยบทเรียน 
อี เลิรนนิงแบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชา
สื่อการศึกษาเบ้ืองตน 

สมมติฐานการวิจัย 

1) บทเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2) ผลการเรียนรูของนักศึกษา ท่ีเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 
รายวิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 
รายวิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตนอยูในระดับมาก   
ขอบเขตของการวิจัย 

 1) ประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 468 101 สื่อการศึกษา
เบ้ืองตน (Introduction to Educational Media)  ภาคการศึกษา 
1/2554  จํานวน  4  กลุม  140 คน 
2) กลุ่ มตัวอย่าง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป ท่ี  2 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 38 คน ท่ีไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใชสําหรับนําไปใชในการ
สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ดาน
เนื้อหาวิชา สื่อการศึกษ า เ บ้ืองตน   จํ านวน 3  ทาน แล ะ
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง  จํานวน 3 ทาน   
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและสรางบทเรียน 
อีเลิรนนิง และไดนําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบ
ความท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของขอคําถามแตละขอซึ่งได
คาเฉลี่ยท้ังฉบับเทากับ 0.98  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 0.5  
2) แผนการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  มีการกําหนด
แผนการจัดการเรียนรู   วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  และนําขอมูลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหาและผูเช่ียวชาญดานบนเรียนอีเลิรนนิง  จํานวน 6 ทาน 
มาใชเปนแนวทางในการสรางแผนจัดการเรียนรู ในแตละแผน
จะประกอบดวยสาระการเรียนรู วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  



 

เนื้อหาสาระการเรียนรู   ลักษณะการจัดการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน  แหลงการเรียนรู   การ
วัดและการประเมินผล  และนําแผนจัดการเรียนรูไปตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยนําแผนจัดการเรียนรูไปให ผูเช่ียวชาญ
ดานหลักสูตรและการสอนตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู โดยใช
คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ซึ่งผลการตรวจสอบคาดัชนี
ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู พบวามีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.96  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 0.50 ข้ึนไป   
3) บทเรียนอีเลิร์นนิง  วิชา สือการศึกษาเบืองต้น  การสราง
บทเรียนอีเลิรนนิง ไดดําเนินการออกแบบและสรางตนแบบ
ทางการเรียนและแผนการจัดการเรียนการสอน ท่ีไดพัฒนาข้ึน
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอมูลจากการ
สัมภาษณท่ีไดรับจากผูเช่ียวชาญ มาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง  สรางแผนภูมิสายงาน (Flow 
Chart) และบทภาพ (Storyboard)  สรางบทเรียนอีเลิรนนิง ตาม
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ในเนื้อหาแตละเรื่องไดออกแบบการ
นําเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียงบรรยายประกอบ 
และมีแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน และแบบฝกหัดในแตละ
หนวยของเนื้อหา  หลังจากนั้นนําเนื้อหาท่ีสรางเปนสื่อ
มัลติมีเดียแลวมาสรางเปนบทเรียนอีเลิรนนิง  ใชซอฟตแวร
ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management 
System:LMS) โปรแกรม Moodle ซึ่งเปน Open Sourceท่ีนิยม
ใชกันสรางบทเรียนอีเลิรนนิงและมีออกแบบและตกแตงเว็บ
เพจออกแบบโครงสรางบทเรียนตามแผนจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย หนาเว็บเพจตอนรับ หนาเนื้อหาบทเรียนหนวย
ตางๆ  หนาคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน  หนาแบบทดสอบกอน
เรียนหลังเรียน แบบฝกหัด  ข้ันตอนกิจกรรม  แหลงความรู
เพิ่มเติม ข้ันตอนการศึกษาบทเรียน คูมือการใชงานบทเรียน มี
การกําหนดชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ สําหรับนักศึกษากับ
นักศึกษาและกับผูสอน ไดแก กระดานสนทนา (Webboard) 
หองสนทนา (Chatroom) สวนของเนื้อหาบทเรียน สรางข้ึนดวย
ซอฟตแวรมัลติมีเดีย (Software Multimedia) และนําเสนอ
บทเรียนผานทาง Moodle  LMS โดยบทเรียนนั้นประกอบดวย
แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) สวนเนื้อหา (Content) เปนการ
นํ า เ ส น อ เ นื้ อ ห า ท่ี แ บ งอ อ ก เ ป น  2 ต อ น  ดั งนี้  ตอ น ท่ี  1 

สื่อการศึกษาประเภทวัสดุ ประกอบดวย 1.1 แผนปายและวัสดุ
ประกอบแผนปาย  1.2 วัสดุสามมิติ 1.3 วัสดุกราฟก ตอนท่ี 2 
สื่อการศึกษาประเภทเครื่องมือและอุปกรณ  ประกอบดวย  2.1 
ระบบเสียงและเครื่องเสียง  2.2 เครื่องฉาย  2.3 วิทยุและวิทยุ
โทรทัศน เพื่อการศึกษา   คําถามทายบทหรือแบบฝกหัด 
(Exercise) ประกอบดวยแบบฝกหัดชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
เปนการทบทวนเนื้อหาในบทเรียน  การทดสอบหลังเรียน 
(Posttest)  เปนการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนในทุก ๆ  ตอน 
หลังจากการออกแบบและสรางบทเรียนอีเลรนนิง เสร็จ
เรียบรอยแลวนําบทเรียนไปตรวจสอบคุณภาพสื่อ (Quality 
Evaluation) โดยนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน
และผูเช่ียวชาญดานการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง  จํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพสื่อ โดยใชเกณฑการ
ประเมิน 5 ระดับ ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงจาก
ผู เ ช่ียวชาญ พบวาคะแนนเฉลี่ ยผลการประเ มินบทเรียน 
อีเลิรนนิง วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน  มีคุณภาพอยูในระดับดี 
( x  = 4.20  , S.D =  0.18)   
4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้   ใชสําหรับเปนแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน การสรางแบบทดสอบ
มีการสรางตารางวิเคราะหขอสอบตามกลุมจุดมุงหมายตาม
จุดประสงคการเรียนรู  จําแนกเปน  ความรูความจํา ความเขาใจ  
การนําไปใช  การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา   
สรางแบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยสรางให
ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค  จํานวนแบบทดสอบ
ท้ังหมดมี 60 ขอ  นําไปตรวจสอบความท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ไดคาเฉลี่ยเทากับ 0.73  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปทดสอบ
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีเคยผานการเรียนในรายวิชา
สื่อการศึกษาเบ้ืองตนมาแลว  จํานวน 37 คน และวิเคราะหหาคา
ความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ 
เลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย ระหวาง .20-.80 และคาอํานาจ
จําแนกท่ีมีคาระหวาง .20 ข้ึนไป จากนั้นทําการคัดเลือกขอสอบ
ท่ีอยูในเกณฑจํานวน 30 ขอ และนําแบบทดสอบไปคํานวณหา
คาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตร KR- 20 ของ Kuder andRichardson 
พบวามีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.83 และนําขอสอบไปเปน
แบบทดสอบในระบบอีเลิรนนิง 



 

5) แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักศึกษา  ทีมีต่อการเรียน

อีเ ลิ ร์นนิงแบบสนับสนุนการจัดการเ รียนการสอน  วิชา 

สือการศึกษาเบืองต้น  เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใชสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนหลังจากท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนอี เลิรนนิงแบ บ
สนับสนุน วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตนแลว  ซึ่งแบบสอบถามท่ีให
ผูเรียนประเมินความคิดเห็น มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert)  
และนําแบบสอบถามไปใหผู เ ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ซึ่งผลการ
ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองพบวาไดคาเฉลี่ยเทากับ 0.91 
วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
1. อธิบายใหคําแนะนําวิธีการเรียนและการทํากิจกรรมดวยการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง กับนักศึกษาในกลุมทดลอง  อธิบายถึง
ขอตกลงในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน   
มีความพรอมในการเรียน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
อีเลิรนิงประกอบดวยการแนะนําใหผูเรียนลงทะเบียนเขาสู
บทเรียนผานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) ในการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง (e-Learning)   2. ใหผูเรียนทําการทดสอบ
กอนเรียน  3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 
อีเลิรนนิง ท่ีไดพัฒนาข้ึน ในการเรียนแตละเนื้อหา  ผูเรียนตอง
มีการทําแบบทดสอบหลังเรียนจบแตละเนื้อหา  ใชระยะเวลาใน
การทดลอง 4 สัปดาห (12 ช่ัวโมง)   4. หลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียนแบบอีเลิรนนิงครบทุกเนื้อหาแลว  ใหผู เรียนทําการ
ทดสอบหลังเรียน และใหผูเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น  
ท่ีมีตอการเรียนอีเลิรนนิง  5.  เก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
สรุปผลการวิจัย 

1.   ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง จากการทดลองกับ
นักศึกษากลุมตัวอยาง 38 คน ท่ีศึกษาดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 
วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน แลวทําแบบทดสอบทายหนวยการ
เรียนแตละหนวย จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบทาย
หนวยการเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) มา
คํานวณหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ 80/80 พบวา  
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 83.17 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ (E2) = 81.57 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตารางที 1: ประสิทธิภาพบทเรียนอีเลิรนนิง 
 จํานวน 

(N) 

คะแนน

เต็ม 
x  SD 

ประสิทธิ 

ภาพ 

กระบวนการ 30 60 49.90 1.91 83.17 
ผลลัพธ์ 30 30 24.47 1.59 81.57 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา กอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียน   อีเลิรนนิง วิชา
สื่อการศึกษาเบ้ืองตน  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3) ความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x =4.10)    
ตารางที 2: ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษารายดาน 

ความคิดเห็น x  SD แปลผล 

1. ดานการออกแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส 

4.06 .44 ระดับมาก 

2. ดานเนื้อหา   4.08 .46 ระดับมาก 

3. ดานกิจกรรมการเรียน 
การสอน   

4.05 .45 ระดับมาก 

4. ความพึงพอใจตอรูปแบบ
การเรียนโดยรวม 

4.28 .54 ระดับมาก 

อภิปรายผล 

1.  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จากการทดลองจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 38 คน ท่ีศึกษาดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชา
สื่อการศึกษาเบ้ืองตน พบวา  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) = 83.17และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) = 81.57  ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 สอดคลองกับ เสาวณีย  
สิกขาบัณฑิต  (2528) [6]    ไดกลาวถึงการสรางสื่อกอนท่ีจะ
นําไปใชจริงควรจะมีการทดลอง แกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
เสียกอน เพื่อใหทราบวาสื่อนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดท่ียัง



 

บกพรองอยู  โดยการนําชุดบทเรียนไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางท่ีจะใชจริง   
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เสกสรร  สายสีสด (2544) [7] ท่ีศึกษาการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชอินเทอรเน็ตสําหรับ
สถาบันราชภัฏ  การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
ระบบการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และสมพร  สุขขะ (2545) [8] ได
ศึกษาวิจัย  เรื่อง การพัฒนารูปแบบของเว็บเพจเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา การ
ทดสอบความรูหลังเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชาสื่อการศึกษาเบ้ืองตน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =
4.10)      เนื่องมาจากการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงท่ีนํามา
จัดการเรียนการสอน มีการกําหนดการออกแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสมกับผู เรียน ไดแก  รูปแบบของ
บทเรียน รูปแบบกราฟก  ขนาด  และสีตัวอักษรท่ีใชมีความ
เหมาะสม  อานงายมีความเดนชัดเม่ือเทียบกับพื้นหลัง  การ
นําเขาสูบทเรียน  มีคําแนะนําในการใชบทเรียนท่ีเหมาะสม 
เขาใจงาย  การจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรมและเนื้อหา มีความ
เ ห ม า ะ ส ม   เ สี ย ง ท่ี ใ ช ใ น ก า ร บ ร ร ย า ย มี ค ว า ม ชั ด เ จ น   
ภาพประกอบท่ีใชสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา  การใชงาน
บทเรียนมีความสะดวกไมยุงยาก  ดานเนื้อหา คําอธิบายเนื้อหา
แตละตอนมีความชัดเจน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน การ
เรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหเขาใจเนื้อหาใน
บทเรียนไดงายข้ึน สามารถทบทวนความรูไดตามความตองการ  
ในการออกแบบบทเรียนเปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการ 

ทําใหไดผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนอยูในระดับมาก
ทุกๆ รายการ  
ข้อเสนอแนะทัวไป 

     ในการเรียนอีเลิรนนิงแบบสนับสนุนการเรียนการสอนใน
เรื่องปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  พบวา  นักศึกษามี
การแสดงความคิดเห็นหรือโตตอบกับผูสอนนอย  และมุงตอบ
ประเด็นคําถามเพียงอยางเดียว   การจัดการเรียนการสอนควร
เนนการมีปฏิสัมพันธของผูเรียน  ผูสอนควรจะมีการกระตุนให
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนใหมาก
ท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนอีเลิรนนิง  ท่ีมีแบบ
ทางการเรียนตางกัน  เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนใน
ดานอื่นๆ เชน  การคิดแกปญหา  ความคิดสรางสรรค การคิด
วิจารณญาณ  
2.   ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนอีเลิรนนิงในรูปแบบ
ทดแทนการเรียนการสอนท้ังหมดและมีการทดลองเปรียบเทียบ
กับตัวแปรอื่น  เชน  ลักษณะของผูเรียน  การจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคตางๆ   แบบการคิดของผูเรียน   
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