
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.22  No.2  May - August 2016         ISSN 2408 - 0845
12

 

ผลการใชบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลสําหรับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

The Effects of Using Interactive e-Learning Courseware to Enhance Digital 
Literacy for Undergraduate Students of Education Faculty, Thaksin University 

จินตนา กสนิันท* 
Chintana Kasinant 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจยัเรื่องนี้มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัล 
สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผาน
บทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาการรูสารสนเทศดิจิทัลของนิสิตที่
เรียนผานบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสมัพันธ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนผานบทเรียนอีเลิรนนิงแบบ
ปฏิสัมพันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณภาพ
บทเรียนจากการประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวาบทเรียนมีคุณภาพอยูใน
ระดับดี (X = 4.28, s.d.= 0.40) และผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา บทเรียนมีคุณภาพ
อยูในระดับดี (X = 4.35, s.d.= 0.46)  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีม่ีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.77 
3) แบบวัดการรูสารสนเทศดิจิทัลที่มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (คาดัชนีสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการดานการรูสารสนเทสดิจิทัลอยูระหวาง 0.67-1.00)  4) แบบวัดความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการเรียน
ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ (คาความเชื่อมั่นความสอดคลองภายในเทากับ 0.78)  สถิติที่ใช ไดแก 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน รอยละ และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา (1) บทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลมีประสิทธิภาพเทากับ 82.44/81.12  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน
จากบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  (3) การรูสารสนเทศดิจิทัลของนิสิตที่เรียนผานบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริม  
การรูสารสนเทศดิจิทัลอยูในระดับมาก (4) ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 

คําสําคัญ : อีเลิรนนิงแบบปฏิสมัพันธ / การรูสารสนเทศดิจิทลั 
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ABSTRACT 
 

The study aims were 1. to develop the efficiency of Interactive e-Learning courseware to 
enhance digital literacy for Undergraduate Students of Education Faculty 2. to compare the 
achievement before and after learning through Interactive e-Learning 3. to study the digital 
literacy of students in digital learning via Interactive e-Learning and 4. to study the satisfaction 
of the students who learn through interactive e-learning courseware. The samples used in this 
study were undergraduate students of Faculty of Education, Thaksin University. The 
instruments consisted of 1) Interactive e-Learning courseware to enhance digital literacy 
evaluated by expert in the field of educational technology has quality at a good level          
(X = 4.28, s.d.= 0.40) and the lesson content quality at a good level (X = 4.35, s.d.= 0.46).        
2) achievement tests with the reliability of 0.77 3) a self assessment checklist- digital literacy 
(the index of item-objective congruence with the questions and defining operationally were 
rank in between 0.67 to 1.00). 4) a questionnaire for measuring students" satisfaction with the 
reliability of 0.78) The statistics in this study were mean, standard deviation, percentage and t-
test for dependent sample. The results were as follows; (1) the efficiency of interactive           
e-Learning to enhance digital literacy for undergraduate students of Education Faculty was 
82.44/81.12. (2) the achievement of teaching and learning through interactive e-Learning 
courseware to enhance digital literacy was statistically significant at the .01 level. (3) the ability 
of digital literacy of students who study through interactive e-Learning courseware to enhance 
digital literacy was good. (4) the satisfaction of the students in the class of models of teaching 
and learning through interactive e-Learning courseware to enhance digital literacy was good. 
 

Keywords : Interactive e-Learning Courseware / Digital Literacy 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การรูสารสนเทศดิจิทลั (Digital Literacy) เปนสมรรถนะสําคัญหรือทักษะหลักท่ีมีความจําเปนตอ
การศึกษาและการดาํรงชีวิต เปนองคประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการศึกษาท้ังในระดับพื้นฐานและระดับสูง 
เนื่องจากการเรียนรูในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงจากการรูอะไร (Know What) มาสูการรูอยางไร (Know How) 
การรูวาจะเรยีนรูอยางไร จะคนหาสารสนเทศอยางไร จะใชสารสนเทศอยางไร การรูสารสนเทศดิจิทลัยังเปน
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการศึกษายุคปจจุบันท่ีมุงพัฒนา“ทักษะการเรียนรู” การสรางสรรคการเรียนรูและ 
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยหลักคิดการเรียนรูวิธีการเรียนซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนของบุคคลในศตวรรษที่ 21 และ
จัดเปนความสามารถท่ีจําเปนสําหรับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่มีลักษณะเปนเศรษฐกิจท่ี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศหรือไอทีซึ่งมีอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2556)  

การเรียนการสอนอีเลรินนิง (e-Learning) คือการเรยีนการสอนหรือการอบรมซ่ึงอาศัยเทคโนโลยีเว็บ
เปนหลัก ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศท่ีนาํเสนอจะอยูในรูปแบบมลัติมเีดีย ไมจํากดัเฉพาะขอความเปนหลัก (ถนอมพร 
(ตันพิพัฒน) เลาหจรสัแสง, 2545, หนา 29) ซึ่งเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเครือขาย 
และเทคโนโลยีการสื่อสารมาเปนเครื่องมือสําคญัของการเรยีนรูที่ผูสอนออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนเรยีนดวย
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ตนเอง ผูเรยีนสามารถสืบคนขอมลูจากแหลงความรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเวิลดไวดเว็บ (World Wide 
Web) ได นอกจากน้ีในปจจุบันการสื่อสารแบบเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) เชน Facebook, Line, 
Youtube ไดรับความนิยมสูงและถูกนํามาใชกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นหลายหนวยงานไดนําเครอืขายสังคม
ออนไลน เชน Facebook มาประยุกตใชกับการเรยีนการสอน เนื่องจากสามารถเขาใชงานไดงายและสะดวก ซึ่ง
จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลา สถานท่ี และมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอนไดตลอดเวลา ผูเรียนสามารถเขียนอธิบายความสนใจ กิจกรรมท่ีไดทํา เชื่อมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผูอื่น รวมทั้งขอมูลสวนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน สามารถพบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่น
ประสบการณหรือความสนใจรวมกันและกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีผูเรียน
สามารถชวยกันสรางเน้ือหาข้ึนไดตามความสนใจของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล   

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนไป
ตามอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตรที่มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเปนไปตาม
มาตราฐานองคกรวิชาชีพ โดยมีพนัธกิจหลักคือผลิตบณัฑติทางการศึกษาท่ีรอบรู มีปญญา คณุธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกความเปนครูและการพัฒนาสังคม มีทักษะการวิจยั การจัดการ โดยเนนกระบวนการจัดการเรยีนรูที่
มีคุณภาพและผูเรียนเปนสําคญั พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางการศึกษา 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เมื่อนิสิตครูเหลาน้ีสําเร็จการศึกษาไป นิสิตจะเปนครูทีม่ีคุณภาพ สามารถนําความรู
ความสามารถไปพัฒนาผูเรียนไดตอไปในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพดานการรูสารสนเทศดิจิทัล 
และเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใหนิสิต
สามารถนําแนวคิดและวิธีการจดัการนีไ้ปประยุกตใชสําหรับการเรียนรูในยุคสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตของตนเองตอไป 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาการใชบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธที่สงเสรมิ  
การรูสารสนเทศดิจิทลั สําหรับนิสติคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศดิจิทัล 
สําหรับนสิิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนิสิตที่เรยีนผานบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธ เพือ่
สงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลั สําหรบันิสติคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ 
 3. เพื่อศึกษาการรูสารสนเทศดิจิทลัของนิสิตที่เรยีนผานบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสมัพันธ เพื่อสงเสริม
การรูสารสนเทศดิจิทลั สําหรับนิสติคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสรมิการรู
สารสนเทศดจิทิัล สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. บทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพนัธเพ่ือสงเสริมการรูสารสนเทศดิจทิัล สําหรบันิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติที่เรียนผานบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศดจิิทัล สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณสูงกวากอนเรยีน 
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 3. การรูสารสนเทศดิจิทลัของนิสิตท่ีเรียนผานบทเรียนอเีลรินนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศดจิิทัล สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูในระดบัมาก 
 4. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศ
ดิจิทัล สําหรับนสิิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูในระดับมาก 
 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณที่
ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 กลุมตัวอยางคือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  จํานวน 48 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
 เครื่องมือในการวิจัย 
 สําหรับเครื่องมือในการวิจยัมีรายละเอียดในการสรางและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
 1. บทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอีเลิรนนิงเพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาอีเลิรนนิงที่เหมาะสม ตัวอยางอีเลิรนนิงรวมถึงแนวทางการใช Facebook เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การรูสารสนเทศดิจิทัล ขอมูลพื้นฐานการเรียนการสอนเร่ืองนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา จากน้ันออกแบบโครงสรางอีเลิรนนิงที่ตามรูปแบบอีเลิรนนิงที่เหมาะสมกับผูเรียนตามหลักของ   
จินตวีย คลายสังข (2555) แลวดําเนินการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธตามท่ีออกแบบไวดวยโปรแกรม
บริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต Moodle รวมกับการเปดกลุมสนทนาใน Facebook เพื่อใชเปนชองทาง
ในการติดตอสื่อสารกับผูเรียน โดยเนื้อหาท่ีนํามาสรางเปนบทเรียนอีเลิรนนิงนี้เปนเนื้อหาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แบงเปน 3 หนวยไดแก 1. แหลงและเครือขายการเรียนรู  2. ชุดการสอน 3. การสื่อสาร 
แลวนําบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธท่ีสรางขึ้นไปตรวจสอบหาประสิทธิภาพ ดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
พบวาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธท่ีสรางขึ้น โดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน พบวามี
คุณภาพอยูในระดับด ี(X = 4.28, S.D.= 0.40) และผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาจํานวน 3 ทานพบวามีคุณภาพอยูใน
ระดับดี (X = 4.35, S.D.= 0.46) จากนั้นดําเนินการปรับปรุงแกไขอีเลรินนิงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนํา
บทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธไปทดสอบประสิทธิภาพ 3 ครั้ง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุม
เนื้อหา 3 เรื่อง ไดแก แหลงและเครือขายการเรียนรู ชุดการสอน และการสื่อสาร ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย
ประเภทเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่มีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม อยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 -0.47 
และคาความยากงายอยูระหวาง 0.37-0.70 มีความคาเช่ือมั่นเชิงความสอดคลองภายใน โดยใชสูตร KR-20 ของ 
Kuder-Richardson เทากับ 0.77 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัล สําหรับ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมดานเน้ือหาและการ
นําเสนอ ดานภาพ เสียง และตัวอักษร ดานแบบทดสอบ จํานวน 17 ขอ และคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก 
ดานการเขาถึงบทเรียน ดานการออกแบบ  ดานการออกแบบการสอน ดานการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
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และผูสอน จํานวน 21 ขอ มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองระหวางรายการขอ
คําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธอยูระหวาง 0.67-1.00 
 4. แบบประเมินการรูสารสนเทศดจิิทัล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับโดยปรับจากแบบ
ตรวจสอบทักษะการรูดิจิทัลขั้นพืน้ฐานของ The Open University (2012) ซึ่งเปนการวัดการรูสารสนเทศ
ดิจิทัลประกอบดวย 1. ดานความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับขอมูลดิจิทัล  2. ดานการคนหา  3. ดานการใชขอมูล       
4. ดานการสรางขอมูล รวมจํานวน 30 ขอ ซึ่งมีความเที่ยงตรงตามเนือ้หา โดยพิจารณาจากคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติดานการวัดการรูสารสนเทศดิจิทลั อยูระหวาง 0.67-1.00 
 5. แบบวัดความพึงพอใจของนิสิตตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพนัธเพ่ือสงเสรมิการรูสารสนเทศ
ดจิิทัล สําหรับนสิิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จาํนวน 10 
ขอ มีคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับนยิามศัพท
เชิงปฏิบัติการดานการวัดความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฎิสัมพันธรอยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาความ
เชื่อมั่นความสอดคลองภายในโดยใชสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.78 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมลูเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสมัพันธ เพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลั โดยการนําบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศดิจิทัล 
ที่ไดสรางขึ้นไปทดสอบหาประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบประสิทธิภาพบทเรียนในคร้ังนี้ผูวจิัยใชเกณฑ E1/E2 
ตามแนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ (ชัยยงค พรหมวงศ , 2556, หนา 8) โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวท่ี
ระดับ 80/80 โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ทดลองกับนิสิตจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องตน ดานความเขาใจของเน้ือหาบทเรียน การสื่อความหมาย วิธีการนําเสนอ ประเมินผลจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ แลวนําขอมลูที่ไดมาปรับปรุงแกไข ครั้งท่ี 2 ทดลองกับนิสิตจํานวน 15 คน เพื่อหาแนวโนมของ
ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศดิจิทลั และตรวจสอบหา
ขอบกพรองในดานตางๆ จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขครั้งท่ี 3 ทดลองกับนิสิตจํานวน 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศดิจิทลัที่สรางขึ้น เนื้อหา
บทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลัประกอบไปดวยเนื้อหาเร่ือง แหลงและ
เครือขายการเรยีนรู ชุดการสอน การสื่อสาร เพื่อใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 การเก็บรวบรวมขอมลูเพื่อศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนอเีลรินนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศดจิิทัล เมื่อไดบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลที่มีคณุภาพและ  
มีประสิทธิภาพแลว นําบทเรียนนีไ้ปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยใหนิสิตทําแบบทดสอบกอนเรียน 
ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนและดําเนินกิจกรรมตางๆ ในบทเรียนอเีลรินนิง โดยที่นิสิตสามารถเขาเรียนเวลาใดหรือ
ที่ใดก็ได แตมีบางชวงเวลาท่ีจะตองเขารวมกิจกรรมรวมกันตามท่ีกําหนดในตาราง และกําหนดใหนิสิตตองเรียน
ใหครบทุกเนื้อหาท้ัง 3 บทเรียนในเวลา 3 สัปดาห เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน 
แบบประเมินการรูสารสนเทศดิจิทลัและแบบประเมินความพึงพอใจ 
 การวิเคราะหขอมลู 
 การวิเคราะหขอมลูในการวิจัยไดทาํการวิเคราะห 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธ 
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลั สําหรับนิสติคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ ใหมีประสิทธิภาพของ
โดยใช E1 /E2  2) เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติท่ีเรียนผานบทเรยีนอีเลรินนิงแบบปฏิสมัพันธเพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลั สําหรับนิสติคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ โดยใหนิสิตทําแบบทดสอบ
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กอนเรียน หลังจากเรียนแลวใหทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําเอาคะแนนท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความมี
นัยสําคญัทางสถิติ โดยใชสถิติทดสอบคาที (T-test for Dependent Sample) 3) เพื่อศึกษาการรูสารสนเทศ
ดิจิทัลของนิสิตที่เรียนผานบทเรยีนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัล สําหรับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ ดวยการใหนิสิตทําแบบวัดความสามารถรูสารสนเทศดจิิทัล จากนั้นนํา
คะแนนท่ีไดไปหาคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียน        
อีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัล สําหรบันิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยใหนสิิตทําแบบวัดความพึงพอใจหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธ จากนั้น     
นําคะแนนท่ีไดไปหาคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลมี
คาเทากับ 82.44/81.12 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด   
 การทดลองหาประสิทธิภาพครั้งท่ี 1 ทดลองกับนิสิตจํานวน 3 คนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ วิธีการ
เรียน และข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมของนิสติ โดยผูวิจัยไดทําการสงัเกตและสอบถามการใชงาน ผลปรากฏวา
นิสิตตองการใหจัดเนื้อหาใหเปนหมวดหมูเพื่องายตอการใชงาน ผูวิจยันําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขบทเรียน 
เพื่อใชทดลองในข้ันตอไป  
  การทดลองหาประสิทธิภาพครั้งท่ี 2 ทําการทดลองกับนิสติจํานวน 15 คน เพื่อทดสอบความสมบูรณ
ของเทคโนโลยีของบทเรยีนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธและหาขอบกพรองของการนําเสนอในจุดตางๆ จากนั้นจึง
นําขอมูลไปปรับปรุงแกไขบทเรียน โดยมผีลดังตารางที่ 1    

ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ จากการทดลองครัง้ที่ 2 
 

การทดสอบ จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม X  รอยละ E1/ E2 
ระหวางเรยีน 15 30 25.66 85.55 85.55/ 82.88 หลังเรียน 15 30 24.86 82.88 

  

 จากตารางที่ 1 เห็นไดวาบทเรยีนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธมมีีประสิทธิภาพอยูในระดับ 85.55/ 
82.88 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 การทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังที่ 3 ทดลองกับนิสิตจํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน    
อีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัล สําหรบันิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณที่สรางขึ้น โดยมผีลดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ จากการทดลองครัง้ที่ 3 
 

การทดสอบ จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม X  รอยละ E1/ E2 
ระหวางเรยีน 30 30 24.73 82.44 

82.44/ 81.12 หลังเรียน 30 30 24.00 81.12 

 

 จากตารางที่ 2 เห็นไดวาบทเรยีนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลทีส่ราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.44/81.12 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
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 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียน จากบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสมัพันธ เพื่อสงเสริม
การรูสารสนเทศดิจิทลั โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนอเีลรินนิงแบบปฏิสมัพันธ เพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลัสําหรับนิสติคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ กอนและหลังการเรียน 
ดําเนินการวเิคราะหโดยการทดสอบคาที (T-test for Dependent Samples) ดังแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริม 
              การรูสารสนเทศดจิิทลั สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหวางกอนเรียนกับ 
               หลังเรียน  
 

คะแนน n X  S.D. df t p-value 
คะแนนกอนเรียน 
คะแนนหลังเรียน 

30 
30 

18.17 
24.53 

4.32 
3.66 

29 12.58** *.000 

    **หมายถึง p <.01  
 จากตารางที ่3 สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทีเ่รียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบ
ปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศดิจิทลัหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลัหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. การศึกษาสารสนเทศดิจิทัลของนิสิตท่ีเรียนผานบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริม
การรูสารสนเทศดิจิทลั ในการศึกษาการรูสารสนเทศดิจิทัลของนิสิตที่เรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ 
เพื่อสงเสริมการรูสื่อดิจิทัล ไดศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 4 
     

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการรูสารสนเทศดิจิทลัของนิสิตที่เรียนบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธ เพือ่สงเสริม 
                  การรูสารสนเทศดจิิทัล 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ความสามารถพ้ืนฐานในการเขาใจปฏิบัติการดิจิทัล    
1. รูวาแหลงขอมูลทีต่องการคนหาน้ันอยูในระบบฐานขอมลูใด 4.06 0.62 มาก 
2. รูวาการกรอกขอมูลสวนตัวในระบบออนไลน จะเช่ือมโยงถึงตัวตนเราไดใน 
   ที่สุด 4.26 0.72 มาก 
3. รูวาทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงระบบขอมูลเพื่อคนหาขอมูล ใชขอมูลหรือ 
   สรรสรางขอมูล 4.33 0.61 มาก 

5. รูวามีการคนหาบุคคลในระบบออนไลน เชน การคนหาผูเชี่ยวชาญในสาขา 
   ตางๆ และสามารถเขาถึงรายละเอียดการติดตอไดเชนกัน 

4.20 0.71 มาก 

6. สามารถใชเครื่องมือออนไลนและเว็บไซต เพื่อคนหาและบันทึกขอมูลได 4.33 0.47 มาก 
7. รูวาในโลกออนไลนนั้นสามารถจัดทําขอมูลและความคิดที่สะทอนถึง        
   อัตลักษณบุคคล 

4.43 0.50 มาก 

8. รูวาการสรางขอมูลตางๆ ในโลกออนไลนมผีลตามกฏหมาย 4.00 0.74 มาก 
ความสามารถดานการคนหาขอมลู    
9. รูวาจะหาขอมลูที่ตองการนั้นไดจากท่ีใดบนระบบออนไลน 3.96 0.90 มาก 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
รายการ X  S.D. ระดับ 

10. รูวิธีการเขาหองสมุดออนไลน 4.13 0.62 มาก 
11. รูถึงประโยชนในการใชศักยภาพเพื่อจํากัดการเขาถึงขอมูลและสามารถ 
     คนหาขอมูลได 3.93 0.80 มาก 

12. รูวิธีการใชคําหลัก (Key Word) แบบธรรมดาในการคนหาขอมลู 
     ออนไลน 4.06 0.58 มาก 

13. ใชเครือขายทางสังคมเปนแหลงการเรียนรู 
4.50 0.50 

มาก
ที่สุด 

14. รูวาเมื่อใดจะเปลี่ยนวิธีการคนหาหรือเมื่อใดท่ีควรหยดุการคนหาขอมูล 4.45 0.50 มาก 
15. รูวาการเพิ่มขอมลูในฐานขอมูลออนไลนจะทําใหสามารถคนหาขอมูลได 
     งายยิ่งขึ้น 

3.90 0.71 มาก 

16. รูวาการคนหาขอมลูในเว็บไซตตางๆ กุญแจสําคัญคือจําเปนตองอาศัย 
     ทักษะการอานอยางคราวๆ และการอานแบบใหรายละเอียด 

4.20 0.66 มาก 

17. รูวาผูเขียนขอมลูคือบรรณาธกิารที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย  
     หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับ RSS feeds 

4.06 0.69 มาก 

ความสามารถดานการใชขอมูล    
18. รูวาเราสามารถใชขอมูลจากแหลงที่หลากหลาย เชน วิดีโอหรือเสียง 4.16 0.59 มาก 
19. เขาถึงแหลงขอมูลออนไลนทีน่าเชื่อถือได(เชน หนาเว็บบล็อกวิกิพีเดีย,  
     วิดีโอ, บทความ วารสารวิชาการ) และรวมถึงตัวบุคคลที่มีความนาเช่ือถือ 
     และไวใจได 

4.13 0.34 มาก 

20. รูวาการนาํผลงานของผูอื่นไปใชโดยไมไดรับอนุญาตเปนการละเมิด 
     ลิขสิทธิ ์ทางปญญา 4.06 0.61 มาก 

21. รูวาการอางอิงขอมูลออนไลนตองอางอิงตามหลักเกณฑการอางอิงจาก  
     ฐานขอมูลออนไลน 3.98 0.79 มาก 

22. สามารถบันทึกรายละเอียดหรอืขอมูลตางๆในระบบออนไลนได  3.96 0.90 มาก 
23. ใชบุคมารคในการจัดการขอมลูและแบงปนขอมูลออนไลนได 4.00 0.74 มาก 
24. รูวาควรแบงปนไฟลที่ใชรวมกนักับคนอ่ืนๆ ใหถูกตองตามกฎหมาย 4.26 0.44 มาก 
     ความสามารถการสรางขอมูล    
25. รูวาสามารถเพ่ิมขอคิดเห็นท่ีบล็อกฟอรั่มหรือหนาเว็บเพจโดยตอง 
     คํานึงถึงมารยาทสังคมในการใชอินเทอรเน็ตและขอตกลงทางสังคมให 
     เหมาะสมสําหรบัการสื่อสารในสังคมออนไลน 

4.23 0.44 มาก 

26. รูวามีการสรางขอมูลออนไลนสําหรับผูอานทีม่ีความแตกตางกัน เชน  
     หนาเว็บหรือบล็อกสําหรับสวนบุคคล นักเรยีน นักศึกษา ครูอาจารย 4.26 0.44 มาก 

27. รูวาการสรางขอมูลควรมีการสรางขอมูลใหหลากหลายเพื่อผูใชขอมูลที่มี  
     ความแตกตางกัน 

4.23 0.56 มาก 

28. รูวาสามารถสื่อสารกับผูคนตางๆ ในโลกออนไลนได 4.43 0.62 มาก 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
รายการ X  S.D. ระดับ 

29. รูวาสามารถทํางานรวมกับผูอืน่ในโลกออนไลนเพื่อสรรสรางและแบงปน 
     ขอมูล และสามารถนําเสนอขอมูลไดเชนเดยีวกัน 

4.16 0.55 มาก 

30. รูวาสามารถเลือกใชอุปกรณทีเ่หมาะสมในบันทึกและตัดตอภาพ ตัดตอ 
     วิดีโอและตัดตอเสียงตางๆ ได 4.10 0.60 มาก 

รวม 4.15 0.62 มาก 
 

 จากตารางที ่4 แสดงวานิสติมีการรูสารสนเทศดิจิทัลหลังจากเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบ
ปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสื่อดิจทิัลโดยภาพรวมอยูในระดบัมาก ( X = 4.15) โดยขอทีม่ีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด
ไดแก สามารถใชเครือขายทางสังคมเปนแหลงการเรียนรู ( X = 4.50) 
  4. การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ ผูวิจัยไดนําแบบ
วัดความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธทีผู่วิจัยสรางขึ้นไปวัดความพึงพอใจของนิสิต 
ปรากฏผลในตารางที ่5 ดังนี ้
 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอบทเรียนอเีลรินนิงแบบปฏิสัมพันธ 
 

 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานเน้ือหา    

1. เนื้อหาท่ีเรียนเปนเรื่องนาสนใจ 4.33 0.66 มาก 

2. เนื้อหาท่ีเรียนไมยากเกินไป 4.16 0.59 มาก 

ดานการจดักิจกรรมการสอน    

3. บทเรียนมีการกําหนดเน้ือหาเหมาะสมกับเวลา 4.30 0.46 มาก 

4. ผูเรียนพอใจกับการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบ 
   ปฏิสัมพันธ 4.50 0.50 

มากที่สุด 

ดานสื่อการสอน    

5. บทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพนัธมีความนาสนใจ 4.20 0.23 มาก 
7. บทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพนัธชวยใหเขาใจเนื้อหา 
    ยิ่งข้ึน 4.45 0.59 มาก 

ดานการวัดผลประเมินผล    
8. พอใจในวิธีประเมินผลการสอน 4.36 0.49 มาก 
9. อาจารยประเมินผลดวยความยตุิธรรม 4.33 0.47 มาก 
10. การเรียนดวยอเีลรินนิงแบบปฏิสัมพันธม ี
     การประเมินผลภายในบทเรยีนอยางสม่ําเสมอ 4.33 0.66 

มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.30 0.50 มาก 
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 จากตารางท่ี 5 พบวาผูเรียนท่ีเรียนโดยบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสมัพันธมีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูระดับมาก ( X = 4.30)และสาํหรับรายขอพบวาขอทีม่ีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ ไดแก
ผูเรยีนพอใจกับการเรยีนดวยบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธ ( X = 4.50) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลจากการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลมีประเด็นที่
อภิปรายดังนี ้
 1. การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัล
พบวาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัล ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
82.44/81.12 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดท่ี 80/80 สอดคลองกับผลการวิจัยของชัยวัฒน ยะปญญา (2557) ที่ได
พัฒนาบทเรียนออนไลนแบบปฏิสัมพันธเรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร วิชาหลักการภาพยนตรและโทรทัศนให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งในการพัฒนาอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวนี้อาจเปนผลมาจากผูวิจัยไดทําการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดจิิทัลอยางเปนระบบ มีการออกแบบเนื้อหาใหนิสิตสามารถเลือกเรียนเน้ือหาไดตาม
ความตองการและความสนใจของนิสิต จะเรียนเวลาใดหรือจากที่ใดก็ได เรียนซ้ําไดเทาที่ตองการ และบทเรียนที่
สรางขึน้มีการนําเสนอทั้งภาพและเสียง รวมถึงมีการใชไฮเปอรมีเดีย  ไฮเปอรลิงค และไฮเปอรเทกซเพื่อใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น และมีการออกแบบสวนประสานตอกับผูใช เพื่อเปนสวนประสานที่ดีระหวางเน้ือหากับนิสิต 
โดยคํานึงถึงวิธีของการนําทาง (Navigation) และออกแบบทางทัศนะ (Visual Design) มีการใชปฏิสัมพันธทาง 
Facebook เพื่อเปนชองทางการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย มีการอัพโหลด การดาวนโหลด การคนหาขอมลู และการ
สงงานผานระบบ ทําใหนิสิตสามารถติดตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา (ถนอมพร (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง, 2545, 
หนา 55-56) อีกทั้งบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลนี้ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญมี   
การปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําหลายครั้งจนมีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชใน
การเรียนการสอนได ทําใหผูเรยีนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนไดดวยตนเองอยางอิสระ โดยไมจํากัดเวลา
และสถานท่ีในการเรยีนและสามารถเรียนซ้ําเมื่อใดก็ไดตามที่ตองการ จึงทําใหบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ 
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลัมีประสิทธิภาพ 
 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนการเรียนกับหลังการเรียนของนิสติท่ีเรยีนจาก
บทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลั พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตที่
เรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศดิจิทัลหลังเรยีนมีคาเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
แสดงใหเห็นวาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดจิิทัลที่ผูวิจยัพัฒนาข้ึนนี้สามารถ
ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึน้ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศดจิิทัลนี้มีจดุเดนทีไ่ดออกแบบใหมีกระบวนการทีเ่ปนขั้นตอน มีการออกแบบใหผูเรียนไดเรยีนรูดวย
ตนเองตามความสนใจและความสามารถของผูเรียนแตละคน เนนใหผูเรยีนไดรับประสบการณ การเรียนท่ีมี
ความหมาย ผูเรียนวางแผนการเรยีนรูของตนไดซึ่งสงผลใหผูเรียนรูสึกมีอิสระในการเรียน สามารถเรยีนไดโดยไม
มีขอจํากัดเรื่องของเวลาและสถานท่ีในการเรียน มีการเปดพื้นท่ีใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นพูดคุยเกีย่วกับประเดน็ท่ีสงสัยและสามารถติดตามและประสานงานกันไดงายข้ึนผานทาง 
Facebook สิ่งเหลาน้ีสงผลใหผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงขึ้น นอกจากน้ีบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลัมีการเชื่อมโยงกับแหลงวิชาการตางๆ จึงเปนแหลงการเรียนรูที่ทันสมัย ตอบสนอง
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ความตองการของผูเรียนได และทําใหผูเรยีนไดรับประสบการณที่หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งบทเรียนอีเลิรนนิง
แบบปฏิสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดจิิทัลน้ีมลีักษณะคลายกับหองเรียนปกติทีม่ีสิ่งชวยสนับสนุนใหมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (ม.ป.ป.) ที่วา   
การเรียนรูแบบสรรคสรางความรูเปนวิธีการเรียนทีผู่เรียนไดแสวงหาและสรางความรูความเขาใจข้ึนดวยตนเอง 
ความรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมโีอกาสเรยีนรูและแลกเปลีย่นประสบการณกับคนอื่นๆหรือไดรับสิ่งใหมๆ แลวนํา
ความรูนั้นมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับส่ิงใหม และผลการวิจัยที่พบนีส้อดคลองกับงานวิจัยของวรรณอุบล สิงหอยู
เจริญ (Wannaubon Singyoocharoen, 2558, หนา 67) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ
หลักสูตรสังคมศาสตรโดยการจัดการเรยีนรูแบบประสบการณรวมกบั e-Learning เพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเขียนยอหนา ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความตระหนักดานจรยิธรรมของนักศึกษาโดยมีการ     
บูรณาการ Facebook และ Google Docs กับกระบวนการเรียนรูจากประสบการณที่สรางขึ้นผลกระทบ      
เชิงบวกตอความสามารถในการเขยีนวรรคนักเรียน  ผลการวิจยัพบวาความสามารถในการเขียนยอหนาและ
ความสามารถในการคดิวิเคราะหของนิสิตมีคณุภาพตามเกณฑที่กําหนด นิสิตมคีวามตระหนักดานจรยิธรรมอยู
ในระดับสูง 
 3. การศึกษาการรูสารสนเทศดิจิทลัของนิสิตที่เรยีนจากบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสมัพันธ 
ผลการวิจัยพบวานิสติมีการรูสารสนเทศดิจิทัลในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเทพยพงษ เศษคึมบง 
(2554, หนา 220 - 221) เรื่องผลการเรียนดวยอีเลิรนนิงแบบเรียนรูรวมกันผานสื่อสังคมออนไลนที่มตีอ
ความสามารถทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร/
ศึกษาศาสตร ผลการวิจยัพบวา 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา สื่อการศึกษาเบ้ืองตน ของนักศึกษท่ีเรียนดวย    
อีเลิรนนิงแบบเรียนรูรวมกันผานส่ือสังคมออนไลน หลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 2) ความสามารถทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาท่ีเรียนดวยอเีลรินนิงแบบ
เรียนรูรวมกันผานสื่อสังคมออนไลนอยูในระดับมาก (X = 4.15 และ S.D. = 0.68) 3) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอการเรียนดวยอีเลรินนิงแบบเรียนรูรวมกันผานสื่อสังคมออนไลนอยูในระดับด ี(X = 4.13 และ 
S.D. = 0.74)  ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีพบวาผูเรียนมีการรูสารสนเทศดิจิทัลในระดบัมากนี้ แสดงใหเห็นวาบทเรียนอี
เลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสรมิการรูสารสนเทศดิจิทัลนี้ สงผลทําใหนิสิตมีการรูสารสนเทศดิจิทัล ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบทเรียนอีเลรินนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทลัมีขั้นตอนท่ีสามารถสรางการรู
สารสนเทศดจิิทัลแกนิสติได โดยแบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับขอมูลดจิิทัล เปน     
การตระหนักถึงความปลอดภัย สทิธิการเขาถึงขอมูล  การแสดงตัวตนในโลกอินเทอรเน็ต มารยาทการสื่อสาร
ทางอินเทอรเน็ต 2) ดานการคนหาเปนความสามารถแสวงหาแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ เปนการเขาถึงแหลงขอมูล
ทีน่าเช่ือถือดวยการใชกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต็ 3) ดานการใชขอมูลเปนความสามารถในการเขาถึง
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย การอางอิงขอมูลจากอินเทอรเน็ต 4) ดานการสรางขอมูลเปนความสามารถดานการ
สื่อสารผานอินเทอรเน็ตโดยคํานึงถึงผูอานวาเปนใคร มีพื้นฐานการสื่อสารเปนอยางไร รวมถึงการเลือกใชอุปกรณ
ในการสรางภาพ เสียง วีดโิอผานทางอินเทอรเน็ต หลังจากเรียนแลวผูวิจัยไดกําหนดใหมีกิจกรรมเสรมิทักษะเพ่ือ
สนับสนุนใหผูเรยีนเกิดการจัดการความรูใหไดมาก และเตรียมสื่อประกอบการเรียนและทําลิงค (Link) เชื่อมโยง
ไปคนหาขอมลูตามแหลงเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรยีนไดพัฒนาศักยภาพไดอยางเตม็ที่ อีกทั้ง
ผูวิจัยมีการตดิตอสื่อสารกับนิสิตผานชองทาง Facebook เพื่อใหสามารถตดิตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรสัแสง, 2545, หนา 30) ที่วาองคประกอบของบทเรียน  
อีเลิรนนิงที่สําคญัตองมี 1) เนื้อหา 2) การบริหารจดัการการเรยีนการสอน 3) การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียน
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และผูสอนและระหวางผูเรียนดวยกัน และ 4) การวัดประเมินผล ซึ่งแนวคิดการใช Facebook นี้เปนการเพิ่ม
ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางผูเรยีนและผูสอนและระหวางผูเรยีนดวยกัน 
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศดิจิทัล พบวานิสิตมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ
ดิจิทัลที่พัฒนาข้ึนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานิสิตมีความพึงพอใจตอบทเรียน       
อีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศดิจิทัลนี้มากทั้งนี้อาจเนื่องจากบทเรียนมีการนําเสนอเนื้อหา
ที่ไมยากจนเกินไป นิสติสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเองไมจาํเปนตองเรียนในหองเรียนทําใหรูสึกอิสระที่
ไดศึกษาดวยตนเองและรูสึกสนุกสนานไปกับการเรียน นิสิตสามารถพบเพ่ือนหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองได  
อีกทั้งบทเรียนทําใหผูเรยีนเขาใจเนื้อหาไดมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีการใชปฏิสัมพันธผานทาง Facebook ยังทําให
นิสิตไดซักถามผูสอน และแสดงความคิดเห็นไดตลอดเวลา อีกทั้งนิสติยังสามารถรูระดับความกาวหนาของตนเอง 
รูผลการเรียนของตนเอง การจดัการเรยีนรูนี้ทาทายความสามารถของตนเองทําใหมีประสบการณในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรมากข้ึน และมีการตดิตอสื่อสารกับเพื่อนมากข้ึน ทําใหสามารถจัดการกับขอมลูไดดียิ่งข้ึน คนหา
ขอมูลไดรวดเร็ว นิสติรูสึกประสบความสําเร็จในการคนหาขอมูลทีต่องการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเข็มชาติ 
พงษพาน (2554, บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
สังคมออนไลน เฟซบุก เรื่องการสรางสูตรและฟงกช่ันในการคํานวณ รายวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน 
ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนมีความพึงพอใจตอการนําระบบมาใชในกระบวนการเรียนรูในระดับมากท่ีสดุและเห็น
ควรใหนําระบบดังกลาวมาใชในรูปแบบของการเรียนรูดวยตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูสอนควรเตรียมความพรอมของผูเรียนในดานการเรียนดวย
บทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการใชสือ่สังคมออนไลน เพื่อใหผูเรยีนมีความพรอมกอนการเรียน  
 2. ผูสอนควรมคีวามรูดานระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน ระบบเครือขาย เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูเรยีนที่เขาเรียนบทเรยีนอีเลิรนนิง  
   3. ผูสอนสามารถนําไปเปนแนวทางหรือประยุกตใชกับรายวิชาตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร โดยนํา
กิจกรรมการรูสารสนเทศดิจิทัลทีพ่ัฒนาข้ึนมาเปนตนแบบสําหรบัพัฒนาบทเรียน ปรับเปลี่ยนเนื้อหา บทเรียน
และกิจกรรมตามความเหมาะสมได 
   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรนําการเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธรวมกับการเรยีนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ เชน 
การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนการสอนแบบใชสมองเปนฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบ 
stem เปนตน 
   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการรูสารสนเทศดิจิทัลในรูปแบบของการใชงานผานทางโมบาย        
แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา หรือการเรียนผานทาง Smart Phone เพื่อความสะดวกของผูเรียนยิ่งข้ึน 
   3. ควรมีการวิจัยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธที่สงเสรมิทักษะดานอื่นของคุณลักษณะของ
ผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21  
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