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บทคัดย่อ  

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
และการศึกษาความคดิเห็นต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุม่เป้าหมายของการวิจัยในครั้ง
นี้คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรื่อง 
ระบบสารสนเทศและองค์กร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน โดยท าการสุ่มแบบเลือกอย่างเจาะจง 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง และใช้แผนการทดลองแบบ One –Group Pretest – Posttest Design ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ T-test One – Group   โดยผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีผลสมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัที่ .05  และผลว่าภาพรวมในเรื่อง
ของการแสดงความคดิเห็นท่ีมตี่อการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก   
ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน, สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

  
Abstract  

 The purpose of this research was to study the learning achievement, the system analysis 
and design. A study on the use of e-learning media. The goal of this research is. Student Computer 
Business Program The students were enrolled in the course on analysis and design of information 
systems and organization in the second semester of academic year 2017,The researcher conducted 
self-study. One - Group Pretest - Posttest Design is used for data analysis. T-test One-Group. 
Students achieved 80% of their academic achievement and achieved higher achievement after 
learning. Significant .05 and consequently, the overall opinion on the use of electronic instructional 
media. Very high 
Keyword:  Achievement, LMS E-learning, System Analysis and Design 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  

ในยุคของเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนี้ มีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่าง
มาก เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหน ทุกคนมักจะมีพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีที่ตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะในเรื่องของ
การศึกษานั้น มีความจ าเป็น และต้องให้ความส าคัญต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ หรือการน าเอาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่น าเอาใช้เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  

ซึ่งด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นั้นได้มีการจัดพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
(LMS E-leaning) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารยไ์ด้พัฒนาบทเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีบทเรียนไว้ใ ช้ส าหรับการเรียนรู้นอกเวลา การท า
แบบทดสอบออนไลน์ (ครูบ้านนอกดอทคอม,2551)ซึ่งสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ LMS เป็นค าที่ย่อมาจาก 
Learning Management System หรือระบบการจัดการเรยีนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อ
การสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่าน
เว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ห้อง
สนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นต้น นอกจากน้ันแล้วยังมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ
เรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
อย่างมีประสิทธิภา 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาของรายวิชาได้ทุกทีทุกเวลาอย่างไม่จ ากัด 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบสารสนเทศและองค์กร 
2.2 การศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย (TH SarabunPSK 16 Point ตัวหนา) 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 21 คน  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย  
- สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรื่อง ระบบ

สารสนเทศและองค์กร  
- แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย (TH SarabunPSK 16 Point ตัวหนา) 
ในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรยีนผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังน้ี  
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1. การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  โดยสื่อการเรีย นการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นสื่อการเรียนการสอนในลักษณะของ LMS E-leaning ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแพง
เพชร  

2. ผู้วิจัยท าการพัฒนาเนื้อหาบทเรียน โดยใช้เนื้อหา และแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนใน
รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

3. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา และความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( IOC) จ านวน 3 ท่าน โดยเนื้อหาของแบบทดสอบมีค่าไม่ต่ ากว่า 
0.50  

4. ท าการปรับปรุงเนื้อหาตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
5. น าแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ โดยท า

แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้นักศึกษาท าการศึกษาเนื้อหาในเรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร และให้นักศึกษา
ท าแบบทดสอบหลังเรียน ตามล าดับ 

6. ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็น
ลักษณะตัวเลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ และให้นักศึกษาได้ท าการแสดง
ข้อเสนอแนะ 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (TH SarabunPSK 16 Point ตัวหนา) 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 เมื่อนักศึกษาได้ท าการทดสอบเรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร ผ่านสื่ อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ ผลพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร พบว่า หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
5.1.3 นักศึกษาได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

อยู่ในระดับความคิดเห็นต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

 5.2.1 ผลสัมฤทธ์ิจากการเรยีนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรื่อง 
ระบบสารสนเทศและองค์กร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลปรากฏว่า มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญในทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (พิริยพงศ์ เตชะศิริยืน
ยง,2552) (สามมิติ สุขบรรจง,2554)  
 5.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนสิก์ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรื่อง
ระบบสารสนเทศและองค์กร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัในทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (พิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง,2552) (สามมิติ สุข
บรรจง,2554) (ธนพงษ์ ไชยลาโภ,2559) (นงเยาว์ เอี่ยมภาคีนิวัฒน์,2550) 
 5.2.3 ผลของการแสดงความคิดเหน็ในเรื่องของการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นในระดบัมาก ซึ่งมผีลสอดคล้องกับ (ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาส,2555) (ธนพงษ์ ไชยลาโภ,2559)  
 
5 ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน ดังนี้ 
5.1 การจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกับสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิม่กระบวนการเรยีนการสอน เช่น การเพิ่มคลปิวิดีโอการสอนย้อนหลัง การจดัท าบทเรียนให้
นอกเหนือจากสื่อพาวเวอร์พ้อยด์ การจัดกระบวนการใหผู้้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การท างานเป็นทีม
ร่วมกับสื่อการเรยีนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์
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5.2 การจัดท าคูม่ือการใช้ให้กับนักศึกษา เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน  
5.3 การส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรูผ้่านสื่อออนไลน์ให้เพิม่ขึ้น  
5.4 การใช้งานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูง และมีความ

เสถียร เพื่อความรวดเร็วในการดาวโหลด และอัพโหลดงาน  
 
6 กิตติกรรมประกาศ (TH SarabunPSK 16 Point ตัวหนา)  

ผู้จัดท าขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได้พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้อาจารย์ผูเ้รียนได้ท าการพฒันาบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้มีสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการเรียนท้ังในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน ท้ังนี้ยังท าให้นักศึกษาสามารถไดเ้รียนรู้
บทเรียนออนไลน์ได้ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ีขอขอบคุณนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีท่ี 3 ท่ีท าการ
ทดลองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน และหวังว่าระบบการเรียนการสอนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจ และผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ต่อไป 
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