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บทนํา
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาชุ ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รายวิ ช าระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจัด การ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสุราษฎรธ านี เกิด ขึ้นเนื่ อ งจากผูวิจัยได เล็งเห็ น
ความสํ าคัญ ของการพั ฒ นาสื่อ การเรียนการสอนอิเล็ กทรอนิ กส ทางดานการศึก ษา เพื่ อก อให เกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและผูสอน ชวยแกปญหาดานการเรียนการสอน และเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายพระราชบัญ ญั ติ การศึก ษาแห งชาติ ที่ตองการให ผูเรียนได ศึกษาตามอัธยาศัยโดยเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีและเครือขายคอมพิวเตอรเขามา
ชวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ”
2. เพื่อวัดประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ”
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
“ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ”
วิธีการวิจัย
1. สรางบทเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน 8 บท โดยผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
2. สรางแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนละ10 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จากนั้นนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาหาคุณภาพ โดยการตรวจสอบคาความยากงาย (P) คา
อํานาจจําแนกรายขอ (D) และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
3. พัฒนาชุดการเรียนการสอนที่อยูในรูปแบบของเว็บไซตวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน บทเรียน จุดประสงคการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา
ประมวลรายวิชา และขาวสารตาง ๆ ที่ใชในการติดตอระหวางผูเรียนกับผูสอน

4. นําชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผานการปรับปรุง ใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนการสอน
5. นําชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยใชกลุมทดลอง จํานวน
7 คน ที่ประกอบดวยผูเ รียนออน ปานกลาง และเกงคละกันไป
6. นําชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เรียบรอยแลว
ไปประเมิ น หาความพึ งพอใจต อ การใช สื่ อ โดยผู เรีย นรายวิ ชาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส รายวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี" มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ชุ ด การเรียนการสอนอิ เล็ ก ทรอนิก ส ที่พั ฒ นาขึ้น ประกอบดวย บทเรียน จํานวน 8 บท
จุ ด ประสงค ก ารเรี ยนรู แบบทดสอบก อ นเรียน-หลั ง เรี ย น คํ าอธิ บ ายรายวิ ช า ข าวสาร ประมวล
รายวิชา และสวนในการติดตอผูสอน สื่อดังกลาวชวยใหผูเรียนและผูสอนนําไปใชประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ" ผูเรียนสามารถเรียนรูจากสื่อเปนรายบุคคล
ตามความต อ งการโดยผ า นทางเครื อ ข า ยอิ น เทอร เน็ ต โดยสามารถเข า ใช ง านได จ ากเว็ บ ไซต
http://www.kanokwan.sru.ac.th/MIS_Subject2/
2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ไดทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 7 คน โดยเลือกผู
ที่เรียนออน ปานกลาง และเกง คละกัน ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อตามเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2
เทากับ 80.85/80.28 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ตามที่ไดตั้งไว
3. ความพึงพอใจในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ประเมินโดยผูเรียนจํานวน 30 คน ผลการศึกษา
พบวา ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอชุดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ” โดยภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.14)
ขอเสนอแนะ
1. ผลงานวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการสรางชุดสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
และสามารถนําไปเผยแพรเพื่อเปนสื่อการเรียนรูผานระบบเครือขายใหกับบุคคลทั่วไป
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในรายวิชา
อื่น ๆ เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูตอไป
3. อยางไรก็ตามระบบการจัดการการเรียนการสอนจะมีประโยชนตอผูเรียนก็ตอเมื่อผูเรียน
ตองเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรู เนื่องจากเปนการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
เครือข ายอินเทอรเน็ต ซึ่งหากผูเรียนไมเป นผูใฝ เรียนรู ระบบการจัดการการเรียนการสอนก็จะไมมี
ประโยชนอันใดตอผูเรียน

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. การใช ป ระโยชน เชิ งวิ ช าการ สามารถนํ าไปใช ป ระกอบการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เปนแนวทางในการสรางชุดสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
2. นําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ เผยแพรเพื่อเปนสื่อการเรียนรูผานระบบเครือขายใหกับบุคคล
ทั่วไป

