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สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

แนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นที่ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม 
การจัดการความรู้ให้เกิดความรอบรู้ การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ในคนและชุมชน (ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549) ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้เร็วขึ้น 

รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ อันเกิดจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีให้เห็นอยู่มากมาย การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้
ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและให้ค าแนะน ากับนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเป็นสิ่งที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ครูและ
นักเรียนมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครูสามารถส่งผ่านบทเรียนไปยังนักเรียน นักเรียนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) การเรียนการสอนจึงสามารถกระท าได้ทุกที่ทุก
เวลา การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นสื่อการสอนที่ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการออกแบบอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะควรจัดท าเนื้อหาด้วยครูที่มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน มีประสบการณ์สูง และเป็นสื่อที่จะน าไปใช้ได้ครอบคลุมทั้ง
เนื้อหาวิชา จะท าให้สื่อดังกล่าวมีคุณภาพและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในปีงบประมาณ 2551 ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการ
อาชีพกาญจนบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-book online และ e-learning ที่สามารถท าการปฏิสัมพันธ์ และจ าลองสถานการณ์การทดลองกับบทเรียน
ก่อนการปฏิบัติจริงได้ ซึ่งผู้วิจัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ (3502-2210) ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประเภทวิชาเกษตรกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  ตามโครงการวิจัยของส านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 

จากเหตุผลที่กล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ (3502-
2210) ตามโครงการวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมประกอบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ (3502-2210) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ  (3502-2210) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ  (3502-2210) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 

 วธิีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนมาทดสอบกับนักศึกษา เพ่ือเป็นการตรวจสอบก่อนการศึกษา (Pretest) โดยการ
จัดสภาพของห้องเป็นห้องสอบเพ่ือป้องกันการสอบถามข้อมูลขณะที่สอบ                

2. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 การทบทวนการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยให้นักศึกษาได้ทดลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้

อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์มากข้ึน 
ขั้ น ที่  2 ก า ร ส า ธิ ต ก า ร เ ข้ า เ รี ย น ใ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  จั ด กิ จ ก ร ร ม โ ดย ก า ร ส า ธิ ต ก า ร เ ข้ า สู่ เ ว็ บ ไ ซด์  

http//www.elearningvec.net/lms3 และให้นักศึกษาสมัครเรียนด้วยตนเองทีละคน  
ขั้นที่ 3 การเรียนด้วยตนเอง จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนการเรียนใน

หน่วยการเรียนโดยท าแบบทดสอบก่อนเรียน การศึกษาเนื้อหาในบทเรียน ปฏิบัติงานที่มอบหมาย และท าแบบทดสอบหลังเรียนโดย
ผู้วิจัยตรวจสอบและเปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อผู้วิจัยได้ตลอดเวลา     

ขั้นการประเมินผล ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยผู้วิจัยใช้ชั่วโมงในการ
ทดสอบนอกเวลา 2 ชั่วโมง 

 



3 
 

 

 ผลการวจิัย 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ (3502-2210) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.38/80.40 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 

2. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 อภิปรายผล 

1. ประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาไม้ผลเศรษฐกิจ  จากผลการศึกษาพบว่า สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.38/80.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 
80/80 ท าให้เชื่อได้ว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชาไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสามารถใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน 1.60 มีค่าต่ ากว่าก่อนเรียน 3.98 แสดงให้เห็นว่าหลัง
เรียนมีการกระจายของคะแนนน้อยลง  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน จึงเชื่อได้ว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ ที่สร้างขึ้นสามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากนักศึกษาได้รับความรู้มากขึ้นก็ท าให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาไม้
ผลเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจ และสนุกสนานกับการเรียนเป็นอย่างดี สังเกตเห็นว่าผู้เรียนชื่นชอบกับการโต้ตอบ และการควบคุม
บทเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาไม้ผลเศรษฐกิจ เป็นสื่อที่มีท้ังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มี
การเสริมแรง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที จึงช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ใช้ภาพประกอบ ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เป็นการดึงดูดความสนใจผู้เรียนให้อยากเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่กล่าวว่า บทเรียนมัลติมีเดียจะสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจในการเรียนและดึงดูดความสนใจ ท าให้ไม่
เกิดความเบื่อหน่าย (นันทนา นุรารักษ์ และสมบูรณ์ ฤกษ์วิบูรณ์ศรี, 2539: 251) 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถน าไปใช้ในการเรียนของนักศึกษาได้เป็น
อย่างดี เกิดประสิทธิภาพในการเรียน จึงควรน าแนวคิดในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน โดยลดเวลาในส่วนของการเรียนภาคทฤษฎีหรือเนื้อหาเบื้องต้น     

2. ผลการวิจัยควรน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมหรือสื่อหลักในการจัดการ
เรียนการสอน โดยหันมาใช้เทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ให้ได้
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ศึกษาเพ่ิมเติมและเรียนรู้ได้อย่างเป็นอิสระทุกสถานที่และในเวลาใดก็ได้ อันจะท าให้สะดวกในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มากกว่าระบบเดิม 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบการน าเสนอสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือหา
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับเนื้อหาวิชาและระดับของผู้เรียน 

2. ควรมีการศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบแบบจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
ศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะไปลงมือปฏิบัติจริง 

3. ควรมีการน ารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ 

 


