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รายงานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาอาเซียน
ศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูร้ ายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสติ สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
อาเซียนศึกษา ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนของนิสติ ทีเ่ รียนโดยใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในรายวิชาอาเซียนศึกษา 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี ่อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนา
บทเรียนตามขัน้ ตอน ของพรเทพ เมืองแมน และชัยวงศ์ พรหมวงศ์ พร้อมทัง้ ได้ออกแบบบทเรียนตามทฤษฎี
การเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่นิสติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จังหวัด
ลาปางทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา ปี การศึกษา 2558 จานวนนักเรียน 30 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือก
กลุ่มตัวอย่าง แบบการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Sample random Sampling) และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) บทเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบ
ระหว่างเรียนเป็ นแบบทดสอบระหว่างเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี ่อการเรียน
โดยใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้ 1) หาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) โดยใช้ E1/E2
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ การทดสอบด้วยค่า t-test และ
ค่าร้อยละความก้าวหน้ า 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสติ ที่มตี ่อบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรีย นรู้ร ายวิช าอาเซีย นศึก ษา ของนิ ส ิต สาขารัฐ ศาสตร์ เป็ นบทเรีย นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ E-book) ที่ม ี
ประสิทธิภาพ 80.00/89.56 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ หลังจากทีเ่ รียน
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา สูงขึน้ เมื่อเทียบกับก่อนการเรียน โดยค่า t= 29.87


อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จังหวัดลาปาง
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แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ริง แสดงว่า สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา มีสว่ นทา
ให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ สูงขึน้ ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ และความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ี
ต่อการเรียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.79, S.D.= 0.34)
แสดงว่านิสติ มีความพึงพอใจที่ดตี ่ อการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จึงทาให้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์
(E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา เป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ในลักษณะการเรียนการสอนจริง เกิดความสนใจ เร้าความรูส้ กึ ของนิสติ จึง ทาให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
สามารถเรียนได้ตามความรู้ ความสามารถของนิสติ เอง เป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทางเทคโนโลยีทท่ี า
ให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ สูงขึน้ ทาให้นิสติ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา อยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ: การพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์, รายวิชาอาเซียนศึกษา, สาขาวิชารัฐศาสตร์

ABSTRACT
The purposes of this study, entitled “The Development of E-Book on “ASEAN Studies” to
Enhance Political Science Major Students’ Learning Achievements in Lampang Buddhist College,
Muang District, Lampang Province”, aimed (1) to develop the e-book on “ASEAN Studies” with its
effectiveness of 80/80 provided; (2) to compare their learning achievement pretest obtained from the
implementation of e-book on “ASEAN Studies” with their posttest, and (3) to investigate their
satisfactions towards the implementation of e-book on “ASEAN Studies” conceptualized by Pornthep
Moungman and Chaiwong Promwong.
In the academic year 2015, a lesson plan on “ASEAN Studies”, a learning achievement test
on “ASEAN Studies”, quizzes, and a questionnaire on students’ satisfactions on the implementation
of e-book on “ASEAN Studies” were all conducted with thirty political science major students
enrolling in the “ASEAN Studies course” at Lampang College, Muang district, Lampang province,
selected by the sampling random technique. The data were statistically analyzed using percentage,
mean, standard deviation, and t-test.
The findings of the study revealed that the development of e-book “ASEAN Studies”
designed for the political science major students’ learning achievements with its effectiveness of
80.00/89.56 was higher than that of their school standards of 80/80 provided, meanwhile their higher
learning achievements with its significant difference of 0.05 compared with both their pretest and
posttest were resulted in the implementation of e-book “ASEAN Studies”. Also, their satisfactions
towards the implementation of e-book on “ASEAN Studies”, with its mean of 4.79, and its standard
deviation of 0.34, were mostly found in terms of their teacher’s authentic instructional management,
followed by their interests, and their learning inquiries.
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บทนา
กระแสโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายประเทศทัวโลกต้
่
องเผชิญกับความหลากหลาย
ทัง้ ด้านสังคมและระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็ นอย่างมาก
ทาให้หลายประเทศต้องเร่ง
เตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ ให้สามารถปรับตัวและรูเ้ ท่าทันกระแสการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ประเทศชาติกา้ วไปข้างหน้าได้อย่างมันคงและเท่
่
าเทียม
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสาคัญในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับอาเซียน เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะการใช้กลไกความร่วมมือ
ด้านการศึกษานาพาอาเซียนสูก่ ารเป็ นประชาคมทีม่ คี วามมันคง
่
เพื่อให้สามารถก้าวไปสูค่ วามสาเร็จของการ
เป็ นประชาคมอาเซียนได้ภายในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งแสวงหาความร่วมมือเพื่อเพื่อ
เดินหน้าขับเคลื่อนเตรียมพร้อมเด็กไทยก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนตามเป้ าหมาย โดยเฉพาะให้กลไกการศึกษา
เป็ นตัวนาสาคัญในการขับเคลื่อนให้สามารถก้าวไปได้อย่างมีทศิ ทาง ผสานประโยชน์รว่ มกัน องค์กรหลักใน
กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งเครือ่ งก้าวเดินอย่างไม่หยุดนิ่ง
การศึก ษาในระดับ อุ ด มศึก ษามุ่ ง พั ฒ นาความเจริญ งอกงามทางสติปั ญ ญา และความคิด เพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง เพือ่ พัฒนาประเทศและมุง่ พัฒนาคนให้เป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรม
มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย สามารถดาเนินชีวติ ที่มคี ุณค่าแก่บุคคล
สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องตระหนักถึงภารกิจในการผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพ
และคุณลักษณะตามที่สงั คมต้องการ ซึ่งบัณฑิตที่มคี ุณภาพ ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ กระบวนการพัฒนานิสติ นักศึกษา จึงเป็ นสิง่ ที่
สถาบัน อุ ด มศึก ษาต้อ งให้ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ยวดในบริบ ทดัง ที่ก ล่ า วมาย่อ มจะส่ง ผลกระทบทางด้า น
การศึกษาของไทยในระดับอุ ดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ และการแข่งขันทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรมในภูมภิ าคอาเซียน ส่วนในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา การปรับตัวด้าน
การเตรียมความพร้อมของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทีต่ อ้ งพัฒนา
ศัก ยภาพของตนเองทางด้า นการเรีย นการสอน การวิจ ัย การบริก ารทางวิช าการ และการ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยบุคคลที่เป็ นกลไกลสาคัญ ในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมโดยการคัดเลือกนาเทคโนโลยีท่เี หมาะสมเข้ามาช่วยกระตุ้นความสนใจผูเ้ รียนให้เกิดประสิทธิ ผล
จากการเรียนรูภ้ ายใต้ภาวะข้อจากัดทีม่ อี ยูร่ วมถึงเพิม่ เติมจุดขาดหายไปของผูเ้ รียน ข้อดีของการจัดทาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์คอื อานวยความสะดวกแก่ผูเ้ รียน โดยการที่ผูเ้ รียนสามารถ ได้รบั ความรวดเร็วในการเข้าถึง
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทีท่ นั สมัยได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สาหรับผูเ้ รียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กาหนดรายวิชาอาเซียนศึกษา เป็ นวิชาหนึ่งใน
หลักสูตร ของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และกาหนดให้นิสติ สาขารัฐศาสตร์ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาอาเซียนศึกษา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เห็นความสาคัญของการเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา ประกอบกับในฐานะที่
ผูว้ จิ ยั มีประสบการณ์ ในการสอนวิชาการอาเซียนศึกษา จึงพบปั ญหาประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนสือ่ การ
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สอนที่ทนั สมัยทาให้การจัดการเรียนการสอน นิสติ ขาดความสนใจโดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้โดยการ
บรรยายหรืออธิบาย ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายการเรียน จึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนควรได้รบั การ
พัฒนาในด้านสือ่ นวัตกรรมทีส่ ะดวกและทันสมัย ผูว้ จิ ยั จึงทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียน
ศึกษา สาหรับนิสติ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทีน่ ิสติ จะสามารถศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการศึกษารูต้ ลอดจนสร้างเสริมนิสยั รักการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ จะ
เกิดประโยชน์ในการศึกษาอย่างมาก อีกทัง้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กาลังอยูใ่ นความสนใจของผูค้ นทัวไปในทุ
่
ก
สาขาอาชีพ ในอนาคตตลาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กาลังถูกประเมินค่า จะเข้าแทนทีห่ นังสือตัวเล่มได้ และ
จะสามารถเอาชนะใจหนอนหนังสือทัง้ หลายได้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั พัฒนาการหรือการคิด ค้นรูปแบบใหม่และการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความสะดวกในการอ่านให้มากขึน้ และจะทาอย่างไรให้นักอ่าน ทัง้ หลายเห็นถึงสิง่ ที่
น่าสนใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เกิดความรูส้ กึ เหมือนกับอ่าน หนังสือจริง แต่มคี วามสะดวกสบายใน
การอ่านมากกว่า
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ ให้
สูงขึน้ โดยได้นาเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ขึน้
เพื่อใช้เป็ นสือ่ ประกอบในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาอาเซียนศึกษา ซึง่ จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นิสติ สูงขึน้

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จังหวัด
ลาปาง ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นระหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ของนิ ส ิ ต
ทีใ่ ช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในรายวิชาอาเซียนศึกษา
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี ่อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จังหวัดลาปาง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ หลังจากทีเ่ รียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
อาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จังหวัดลาปางสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05
3. ความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี ่อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปาง จังหวัดลาปาง อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

ขอบเขตการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
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เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นเนื้อหาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
รายวิชาอาเซียนศึกษา ประกอบไปด้วย 6 บท ได้แก่
บทที่ 1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับอาเซียน
บทที่ 2 โครงสร้างและกลไกลการดาเนินงานของอาเซียน
บทที่ 3 เขตการค้าเสรีอาเซียน
บทที่ 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทที่ 5 ประเทศคูเ่ จรจา
บทที่ 6 ผลกระทบการเปลีย่ นแปลงในสังคมไทย
2.ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นิสติ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์นครลาปาง ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาอาเซียนศึกษา ปี การศึกษา 2559 เทอม 2 จานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนที1่ จานวน 30 รูป/คนห้องเรียนที่ 2 จานวน 30 รูป/คน รวมทัง้ หมด 60 รูป/คน
2.2 คัดเลือกนิสติ กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธสี มุ่ ตัวอย่างแบบง่าย (Sample random Sampling)
โดยวิธีการจับฉลาก จากที่ม ี 2 ห้องเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาเซียนศึกษา ปี การศึกษา 2559
เทอม 2 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์( E-book) รายวิชาอาเซียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
2.1 ได้แก่แบบทดสอบก่อนเรียน เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทัง้ หมด 30
ข้อ
2.2.แบบทดสอบหลังเรียน เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึง่ เป็ นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 30 ข้อ
2.3 แบบทดสอบระหว่างเรียน เป็ นแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละบท เพื่อใช้วดั ความรู้
ความสามารถของนิสติ หลังจากเรียนจบแต่ละบทการเรียนรูแ้ ล้ว โดยแบบทดสอบนี้เป็ นข้อสอบแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 6 บทๆ ละ 5 ข้อ
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสติ ที่มตี ่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
อาเซียนศึกษา เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ยั เรื่อ ง การพัฒ นาสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) เพื่อ พัฒ นาผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนรูร้ ายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสติ สาขารัฐศาสตร์ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มเดียวกัน คัดเลือกนิสติ กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธสี มุ่ ตัวอย่าง ง่าย(Simple Random
Sampling) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาเซียนศึกษา ปี การศึกษา 2559 เทอม 2 จานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนที่ 1 จานวน 30 รูป/คน ห้องเรียนที่ 2 จานวน 30 รูป/คน รวมทัง้ หมด 60 รูป/คน โดยให้มกี าร
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ทดสอบก่ อ นเรีย น (Pretest) จ านวน 30 ข้อ จากนั น้ ให้นิ ส ิต ศึก ษาสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) และท า
แบบทดสอบระหว่างเรียน จานวน 30 ข้อ เมื่อเรียนครบแล้วให้นิสติ ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) นา
ผลการทาทดสอบระหว่า งเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนที่ไ ด้จากการใช้ส่อื อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม าวิเ คราะห์
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตู ร E1 E2 และทาแบบประเมินความพึง
พอใจของนิสติ ทีม่ ตี ่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสติ สาขารัฐศาสตร์
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนรูร้ ายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสติ สาขารัฐศาสตร์ มีวธิ ใี นการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ ขัน้ ตอน
การวิเคราะห์วางแผน คือ ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนาไป
กาหนดจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธสี อน กาหนดเนื้อหารายวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อนามาสร้าง
เป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยกาหนดเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้ ซึ่งมีการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดลาดับ
ขัน้ ตอนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยเนื้อหาที่กาหนด แบ่งออกเป็ น 6 บทเรียน กาหนด
จุดมุ่ง หมายรายวิชาอาเซียนศึกษา โดยนาเนื้อหาแต่ละบทเรียนมากาหนดจุดมุ่งหมายรายวิชา เป็ นข้อ ๆ
สามารถตรวจสอบและวัดผล
ขัน้ การกาหนดกิจกรรมการเรียน ได้แก่ 1) ทาแบบทดสอบก่อนเรียน 2) ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
แบ่งออกเป็ น 6 บทเรียน 3) ทากิจกรรมระหว่างเรียน และทาแบบทดสอบหลังเรียน ขัน้ ตอนการออกแบบ
บทเรียน คือออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาอาเซียนศึกษา เป็ นเนื้อหาทีผ่ วู้ จิ ยั นามารวบรวม
เขียนขึน้ มาใหม่ตามลาดับความยากง่าย และวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับนิสติ เพื่อให้นิสติ สามารถศึกษาเนื้อหา
เกีย่ วกับรายวิชาอาเซียน จึงออกแบบให้เป็ นลักษณะการเรียนแบบต่อเนื่อง จากบทเรียนที่ 1 ถึงบทเรียนที่ 6
ขัน้ ตอนการสร้างและพัฒนา ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา 2) เขียนเนื้อหา เป็ นการ
นาเสนอรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละหน้า ประกอบด้วย คือ เนื้อหา มัลติมเี ดีย 3) การสร้างสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Desktop Aurthor
ขัน้ ตอนการทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขบทเรียนได้ดาเนินการประเมินตามขัน้ ตอนการ
ประเมินและแก้ไขสื่อ 1) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจสอบข้อคาถาม เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC
โดยภาพรวมจะต้องมีค่าความสอดคล้องทุกข้อมีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป และใช้แบบประเมินชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธขี อง ลิเคิรท์ (Likert’s Scale) ขัน้ ตอนการทดลองใช้ นาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่สามารถนาไป
ทดลองใช้ (Try-Out) เพื่อหาประสิทธิภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อใช้ทดลองกับนิสติ กลุ่มทดลอง
แบบเดีย่ ว (1:1) กลุม่ ทดลองแบบกลุ่ม (1:10) และกลุม่ การทดลองแบบภาคสนาม (1:100)
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และแบบทดสอบระหว่างเรียน ผูเ้ รียนจะต้องทา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์หลังเรียน จานวน 30 ข้อ เช่น แบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละบท เพื่อใช้วดั ความรู้
ความเข้าใจของนิสติ หลังจากเรียนจบแต่ละบทแล้ว จานวน 6 บทๆ ละ 5 ข้อ นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์
ข้อสอบเป็ นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้โปรแกรม 27% Item
Analysis ซึง่ เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27% ของ
จุง เตห์ ฟาน และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ (KR-20) พบว่าแบบทดสอบทัง้ ฉบับ มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87
ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ของแบบทดสอบ จานวน 75 ข้อได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.80 ค่า
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อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.00 ถึง 0.75 โดยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ สอบสรุปผล พบว่า ข้อสอบข้อสอบทีด่ ี ทีม่ ี
ค่ายากง่ายปานกลาง ค่าอานาจจาแนกดี มีจานวน 70 ข้อ ข้อสอบทีค่ วรปรับปรุง มีขอ้ ทีม่ คี วามยากง่ายปาน
กลาง อานาจจาแนกไม่ดี จานวน 5 ข้อ และมีค่าความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.87 และในการเลือกข้อสอบ
โดยใช้เกณฑ์คดั เลือกแบบทดสอบที่ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.33-0.07 และค่าอานาจจาแนก ตัง้ แต่ 0.25
ขึน้ ไป เพือ่ นาไปใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบระหว่างเรียน
จ านวน 6 บทๆ ละ 5 ข้ อ รวม 30 ข้ อ หาความเชื่อ มัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้ สู ต ร KR-20 (Kuder
Richardson)1 ได้ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ 0.87 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตซิ ่งึ
นาแบบทดสอบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี การศึกษา 2559 เทอม 2 จานวน 30
คน
การสร้างแบบวัดความพึงพอใจ คือ ได้สร้างแบบวัดความพึงพอใจ ตามทีว่ างแผนไว้ จานวน 15 ข้อ
นาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทีส่ ร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านภาษาและการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
จานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องหรือค่า IOC ของคาถาม วิเคราะห์หาค่า IOC จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยใช้เกณฑ์ ถ้าค่า IOC ตัง้ แต่0.50 ขึน้ ไปถือว่าสอดคล้อง นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้ว จานวน 15 ข้อ
ไปทดลอง(Try-Out) กับนิสติ กลุ่มภาคสนาม (1:100) จานวน 30 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถาม
่
นาผลการประเมินทีไ่ ด้ไปหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ โดยใช้สตู ร
2
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha–Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์
2. สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลการสร้างและหาประสิทธิภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยเทียบ
กับเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตู ร E1/ E2
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ
T-test แบบ Dependent โดยใช้คา่ เฉลีย่ (X) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D)
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี ่อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยใช้ค่าเฉลีย่
(X) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D)

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสติ สาขารัฐศาสตร์ 1) เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสติ สาขารัฐศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 3 วิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง สรุปผลการการวิจยั พบว่า
1) สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผลการทดลองครัง้ นี้ พบว่า ประสิทธิภาพ
ของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ เท่ากับ 80.00/89.56 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียน เฉลีย่ 15.37 และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียน เฉลี่ย 26.97 โดยค่า t=29.87 แสดงว่าผลการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการ
1
2

บุญชม ศรีสะอาด, การวิ จยั เบือ้ งต้น.พิ มพ์ครัง้ ที่๖,(กรุงเทพมหานคร:สุรวิ ยิ าศาสตร์, 2543).
เรือ่ งเดียวกัน
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ทดลอง แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ซึ่ง ผู้เ รีย นเกิด การเรีย นรู้จ ริง แสดงว่ า สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา มีส่วนทาให้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ สูงขึ้น ซึ่งเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
3) ผลการประเมิน ความพึง พอใจของนิ ส ิต พบว่ า นิ ส ิต มีค วามพึง พอใจต่ อ การเรีย นด้ว ยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.79, S.D.= 0.34)
อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่องการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูร้ ายวิชาอาเซียน
ศึกษา ของนิสติ สาขารัฐศาสตร์ สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้รายวิช าอาเซียนศึก ษา ของนิ สติ สาขารัฐศาสตร์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
80.00/89.56 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึง่ ตรงตามสมมติฐานการการวิจยั คือได้ วางแผนเป็ นอย่างดี 4 ขัน้ ตอน
คือ การวางแผน การออกแบบ การสร้างบทเรียน การประเมินและแก้ไขบทเรียน ซึ่งมีการดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบ ทาให้ผ่านกระบวนการกลันกรอง
่
แก้ไขหลายลาดับชัน้ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การการวิจยั โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามชานาญ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรรณี ศรีวลิ ยั และ วิรดา
อรรถเมธากุล3 การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียนน้ าเหลือง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 60 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบ
ไหลเวียนน้ าเหลือง มีประสิทธิภาพ 73.67/75.89 2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียนน้ าเหลืองในระดับมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.56)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการพัฒ นาสื่ออิเล็กทรอนิ ก ส์ท่ีม ีป ระสิทธิภาพช่วยให้นิ สติ เกิดการเรียนรู้แ ละ
สามารถนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง ดังนี้
1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เป็ นการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สอนที่เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง โดยอาจารย์
ผู้ส อนลดบทบาทและปรับ เปลี่ย นเป็ น ผู้ช้ีแ นะ ให้ค าปรึก ษา เพื่อ ให้ผู้เ รีย นเกิดการเรียนรู้ม ากที่สุด ตาม
ศักยภาพแต่ละบุคคล
2) จากการสังเกตพฤติกรรมของนิสติ พบว่า นิสติ มีความสนใจ กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียน บทเรียนมาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ล ัก ษณะเป็ นการน าเสนอเนื้ อ หา โดยการใช้ ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว ทาให้นิสติ ไม่รู้สกึ เบื่อหน่ ายกับการเรียน และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่
ต้องการ

3

วรรณี ศรีวลิ ยั และวิรดา อรรถเมธากุล, การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ ง กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจ
หลอดเลือดและระบบไหลเวียนน้าเหลือง, รายงานการวิ จยั ,(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุร,ี 2553).
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3) ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียน ของนิ สติ หลัง จากที่เรีย นด้ว ยสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ผลการวิจ ยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ หลังจากทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา สูงขึน้ เมื่อเทียบ
กับก่อนการเรียน โดยค่า t= 29.87 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาอาเซียนศึกษา มีสว่ นทาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ สูงขึน้ ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
ทั ง้ นี้ เ นื่ องจาก สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ า นเกณฑ์ ท่ี ก าหนดโดยมี
กระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์ ตามขัน้ ตอน ใช้หลักการสร้างและเทคนิคการออกแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา
จุดมุ่งหมายของบทเรียน มีการกาหนดโครงสร้างของบทเรียนที่ชดั เจน ทาให้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รบั การ
ออกแบบมา มีความสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กบั
บทเรีย น ผู้เ รีย นสามารถเข้า ไปมีส่ว นร่วมในการเรีย นรู้ไ ด้อ ย่า งอิส ระ ซึ่ง ผู้เ รีย นสามารถเรีย นรู้ไ ด้ต าม
ความสามารถของตน โดยไม่ตอ้ งรอหรือเร่งไปพร้อมกับเพื่อนในชัน้ เรียน เป็ นการเรียนที่เ น้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทาให้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดึงดูดความสนใจของนิสติ กระตุ้นให้นิสติ อยากเรียนรูแ้ ละ
สนุกสนานกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้
4) ความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี ่อการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจ
ของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.79, S.D.
= 0.34) แสดงว่านิสติ มีความพึงพอใจทีด่ ตี ่อการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้างขึน้ การนาเสนอเนื้อหา
โดยมีภาพเคลื่อนไหว มีภาพประกอบน่ าสนใจ ขนาดและสีของตัวอักษรเหมาะสม และทาให้เข้าใจบทเรียน
ยิง่ ขึน้ บทเรียนสะดวก ง่ายต่อการวิจยั
และความเหมาะสมของบทเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนบทต่างๆ
ตามลาดับความยากง่าย จากบทที่ 1 ถึงบทที่ 6 โดยมี ใบงานท้ายบทเรียน ช่วยให้นิสติ เข้าใจบทเรียน และ
หลังจากเรียนจบนิสติ ยังสามารถ เข้าระบบศึกษาทบทวน ในบทเรียนไหนก่อนก็ได้ ปั จจัยดังทีก่ ล่าวมาส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจแก่นิสติ ในระดับดีมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ศันสนีย์ เลีย้ งพานิชย4 ได้ศกึ ษา
ผลสัมฤทธิ ์และความพึงพอใจจากการใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทล่ี งทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารโครงการ จานวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เว็บเครือข่ายสังคมแผนการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย ( x)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที(paired samples t-test) ผลการวิจยั พบว่า1) ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็ นเครื่องมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.012) ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็ นเครื่องมืออยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูร้ ายวิชาอาเซียนศึกษา ของนิสติ
สาขารัฐศาสตร์ เป็ นบทเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 80.00/89.56 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของนิสติ หลังจากทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา สูงขึน้ เมื่อเทียบกับก่อนการเรียน
4

ศันสนีย์ เลีย้ งพานิชย, ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจจากการใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็ นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 สาขาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์,โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,2555).
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โดยค่า t =29.87 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ริง แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา
มีสว่ นทาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ สูงขึน้ ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ และความพึงพอใจของ
นิสติ ทีม่ ตี ่อการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาอาเซียนศึกษา อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.79, S.D.
=0.34) แสดงว่า นิ ส ิต มีค วามพึง พอใจที่ดีต่ อ การเรีย นด้ว ยสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จึง ท าให้ส่ือ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
รายวิชาอาเซียนศึกษา เป็ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะการเรียนการ
สอนจริง เกิดความสนใจ เร้าความรูส้ กึ ของนิสติ จึงทาให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถเรียนได้ตามความรู้
ความสามารถของนิสติ เอง เป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีท่ที าให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ
สูงขึน้ ทาให้นิสติ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจยั ผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ดังนี้
ด้านนโยบาย
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ ผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. การจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรการกาหนดตัวชีว้ ดั ความสาเร็จโดยมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผล
ด้านปฏิ บตั ิ
1) การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระโยชน์ต่อนิสติ และผูท้ ส่ี นใจ โดยเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นการการวิจยั เพิม่ เติม เพื่อ
ช่วยให้นิสติ เข้าใจบทเรียนได้ดยี งิ่ ขึน้
2) การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระโยชน์ต่ออาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนได้มโี อกาสจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีห่ ลากหลาย โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นการเรียนรูอ้ กี รูปแบบหนึ่งทีช่ ่วยกระตุน้ ความสนใจในการ
เรียนของนิสติ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ ทาให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ของ
อาจารย์ผสู้ อน
3) การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระโยชน์ต่อสถานศึกษา ทีใ่ ช้จดั กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทาให้เกิดการพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนในการผลิตสือ่ การเรียนรู้
การเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
1) ควรส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) ควรมีการการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบปกติกบั การ
เรียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3) ควรมีการการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับเจตคติของนิสติ ทีม่ ตี ่อ การเรียนแบบปกติกบั
การเรียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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4) ควรมีการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอื่นๆ ของนิสติ
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