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 สภาพสังคมปัจจุบนั ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส าคญัต่อการ
ด าเนินชีวิต  ท่ีผ่านหลายทศวรรษได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพฒันาและอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร 
สิ่งแวดล้อม การคมนาคม เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในด้านการศกึษามาเป็นเวลาช้า
นานแล้ว จากระยะเร่ิมต้นท่ีมีการสง่เสริมให้มีการผลิตบคุลากรสายเทคโนโลยีเพิ่มขึน้ การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับฐานข้อมูลการศึกษา ใช้พัฒนาส่ือประกอบการสอนในห้องเรียน
ตัง้แต่แบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ เข้าสู่ยุคปัจจุบนัท่ีมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ electronic  
ส่งเสริมการสอนแบบห้องเรียนอจัฉริยะ (Smart Classroom)  ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา คือ คุณภาพ
การศกึษาได้รับการยกระดบัสูม่าตรฐานสากล ตอ่ยอดองค์ความรู้สูน่วตักรรมและโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึน้  แนวทางการพัฒนากล่าวถึงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน  ส่งเสริมให้มีการพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และการใช้มาตรการทางภาษีในการสนบัสนนุการผลิตส่ือเพ่ือการเรียนรู้  ในแผนพฒันาการศกึษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 มีการส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการเรียนการสอน ส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคณุภาพ รวมทัง้



ส่ือและต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียน
นักศึกษา ครู คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาด าเนินการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ได้กล่าวถึงการยกระดบัคุณภาพบณัฑิตอย่างก้าวกระโดด โดยเปล่ียนกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ของบณัฑิต ให้มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

เพ่ือตอบสนองตอ่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
มหาวิทยาลยัรังสิตจึงได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555 - 2559 
ซึ่งได้ให้ความส าคญัของนวัตกรรมทางการศึกษา และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ โดยเน้น
เอกลกัษณ์ท่ีว่า “มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบท่ีการศึกษา คือ นวตักรรม” ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน สนบัสนุนห้องเรียนออนไลน์  เพ่ือพฒันา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น e-University ท่ีสมบรูณ์แบบ จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามี
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์หลายงานวิจยั เช่น งานวิจัยเร่ือง การพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับห้องปฏิบัติการ เร่ือง ระบบขับถ่าย (วัฒนา แซ่โหลว, 2556)  
งานวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MTH102 อาหารในชีวิตประจ าวนักบั
โรคตา่ง ๆ (ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชยั, 2556)  งานวิจยัเร่ือง การพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา BTH444 เทคโนโลยีการหมกัอาหารและเคร่ืองด่ืมในหวัข้อเร่ืองอาหารหมกั (วนิดา โอศิริ
พนัธุ์, 2556) 

จากตวัอย่างงานวิจัย พบว่าส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึน้ และผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ วิจยัจึงได้จดัท าส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น  โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ เรียนท่ีเคยลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และส าหรับผู้ เรียนรายใหม่ เพ่ือพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงาน
เภสชักรรมชุมชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนภายหลงัจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
และเพ่ือประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลท่ีได้จากงานวิจยัจะ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สงูสดุ 



9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  

1. เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ เรียนท่ีเคยลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และส าหรับผู้ เรียนรายใหม ่

2. เพ่ือพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชุมชน เร่ือง การบริหาร
จดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนภายหลังจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงาน
เภสชักรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ได้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้าน
ยาค้าปลีกเบือ้งต้น ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 ขึน้ไป และมีประสิทธิผลตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

2. ผู้ เรียนท่ีเรียนผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน เร่ือง  
การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
      3. ผู้ เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีต่อส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสัช
กรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น 
 
11. ทบทวนวรรณกรรม 

  
 1. การบริหารจัดการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น 

ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการขายขายสินค้าและบริการให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรงขัน้สดุท้ายเพ่ือการใช้ส่วนตวัท่ีไมใ่ชเ่ป็นการใช้เพ่ือธุรกิจ 

ร้านยานับเป็นธุรกิจค้าปลีกท่ีผสมผสานของการใช้วิชาชีพและการเป็นร้านค้าปลีกท่ีขาย
สินค้า รูปแบบของร้านยาค้าปลีกตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงและพฒันามาโดยตลอด  
ในอดีตจุดแข็งของแต่ละร้านขึน้อยู่กับเภสัชกร แต่ในปัจจุบนักลยุทธ์การแข่งขันจะมุ่งเน้นในด้ าน
ราคาเป็นหลัก คุณค่าของวิชาชีพและระดบัการให้บริการจึงถูกลดค่าลงไปเร่ือย ๆ และในอนาคต
รูปแบบการด าเนินการก็มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  



 จากการค้าแบบดัง้เดิมโดยเป็นการซือ้มาขายไป จนพฒันาเป็นร้านยาค้าปลีกสมยัใหม่ โดย
เป็นธุรกิจเฉพาะ เชน่ มี Pharmaceutical care, GPP, ร้านยาคณุภาพ, Computer เป็นต้น 
 ในปัจจบุนัธุรกิจเก่ียวกบัร้านยาค้าปลีกขยายตวัอย่างรวดเร็ว โดยมีการน ากลยทุธ์ตา่ง ๆ มา
ใช้ ตลอดจนมีปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบตอ่ร้านยาค้าปลีก 

 
การด าเนินธุรกิจร้านยาค้าปลีก มีองค์ประกอบท่ีส าคญั อาทิ  
1. เงินทนุ ผู้ประกอบการสามารถหาแหลง่เงินทนุได้จาก เงินออมเก็บของตนเอง เงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัทางการเงิน สินเช่ือการลงทนุ เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น 
2. การเลือกท าเลท่ีตัง้ (Location) เป็นสิ่งส าคญัและเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จ ถ้าหาก

เลือกท าเลท่ีตัง้ร้านยาท่ีเหมาะสม ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายได้ ในทางตรงข้ามหากอยู่ในต าแหน่ง
ท าเลท่ีตัง้ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะบริหารร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตก่ารด าเนินธุรกิจก็ไม่อาจจะ
ประสบความส าเร็จมากนัก ดงันัน้ การเลือกท าเลท่ีตัง้ร้านยาจึงเป็นการตัดสินใจท่ีส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจร้านยาค้าปลีก 

3. การออกแบบร้านยา ต้องพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของอาคารท่ีเป็นสถานท่ี
ด าเนินธุรกิจ เพ่ือวางแผนการใช้เนือ้ท่ีของร้านทัง้ภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตลอดจนการออกแบบและตกแตง่ร้าน โดยค านงึถึงข้อก าหนดกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ 

4. การจดัการสินค้า เพ่ือให้สินค้าสอดคล้องและตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค ค านึงถึง
ชนิดสินค้า จ านวน ราคา วนัหมดอาย ุสินค้าคงคลงั เป็นต้น 

5. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัระเบียบและควบคมุการประกอบธุรกิจร้านยา โดยค านึงถึง
สิทธิประโยชน์และความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นหลกั 

6. การบญัชี เป็นเทคนิคท่ีส าคญัในการจดัเตรียมและรวบรวมข้อมูลทางด้านการเงิน และ
ข้อมูลทั่วไปท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานธุรกิจร้านยา โดยผู้บริหารต้องอาศยัข้อมูลทางด้าน
บญัชีเพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจ รวมถึงการวางแผนเพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขผลประกอบการของธุรกิจร้านยาท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 

7. การบริการลกูค้า เป็นสว่นส าคญัในการด าเนินธุรกิจร้านยาให้ประสบความส าเร็จ ปัจจบุนั
ร้านยาค้าปลีกมีการแข่งขนัสงูขึน้ จึงจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างและโดดเด่นจากคูแ่ข่ง ด้วยการ
พฒันาให้บคุลากรมีทกัษะความรู้ความเช่ียวชาญในการให้บริการ และพฒันารูปแบบของการบริการ 
เพ่ือดงึดดูและสร้างความพงึพอใจ สง่ผลให้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ 



8. การบริหารงานบคุคลากร เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั หากบคุลากรปฏิบตัิงานไม่เหมาะสม หรือ
มีความรู้ความสามารถไมต่รงกบัต าแหนง่หน้าท่ีการงาน อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 

 
2. การจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือ e-Learning 

 
ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2546) ได้อธิบายถึง e-Learning ไว้ดงันี ้
การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้การ

ถ่ายทอดเนือ้หา (delivery methods) ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต ทางสญัญาณโทรทศัน์ หรือสญัญาณดาวเทียม 
และใช้รูปแบบการน าเสนอเนือ้หาสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ 
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผา่นดาวเทียม 

 
ลกัษณะส าคญัของ e-Learning ท่ีดี ควรจะประกอบไปด้วยลกัษณะส าคญั 4 ประการ ดงันี ้
1. ทกุเวลาทกุสถานท่ี (Anywhere, Anytime) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนสามารถเรียกดเูนือ้หา

ตามความสะดวกของผู้ เรียน 
2. มลัติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง ควรต้องมีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ประโยชน์จากส่ือ

ประสมเพ่ือช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้ เรียนเพ่ือให้เกิดความคงทนในการจดจ าและ/หรือ
การเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

3. การเช่ือมโยง (Non-linear) หมายถึง ควรต้องมีการน าเสนอเนือ้หาในลกัษณะท่ีไม่เป็นเชิง
เส้นตรง กล่าวคือ ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงเนือ้หาตามความต้องการ ออกแบบให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้
ตามจงัหวะการเรียนของตนเอง สามารถเลือกข้ามไปเรียนในเนือ้หาท่ีต้องการได้ 

4. การโต้ตอบ (Interaction) หมายถึง ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนโต้ตอบ (มีปฏิสมัพนัธ์) 
กบัเนือ้หาหรือกบัผู้ อ่ืนได้  
 
12. ระเบียบวิธีวิจัย 

12.1 ประเภทของการวิจัย   
งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ประเภทการวิจยัเพ่ือสร้างส่ือการสอน

หรือนวตักรรม รูปแบบส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
  



12.2 ระเบียบวิธีวิจัย   
งานวิจัยนีใ้ช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการวัดและ

ประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชุมชน 
เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น  
 
 12.3 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาเภสชัศาสตร์ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัรังสิต ภาค
การศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 200 คน   
 
 12.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยา
ค้าปลีกเบือ้งต้น 
 2. แบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกบัวตัถปุระสงค์ (IOC) 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนและหลังเรียนผ่านส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงาน
เภสชักรรมชมุชน เร่ือง การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น 

 
12.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง 

จากนัน้ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ แล้วท าการทดสอบอีกครัง้ด้วย
แบบทดสอบหลงัเรียน แล้วน าข้อมลูไปหาคา่สถิต ิ

 
12.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยใช้ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) 
2. หาประสิทธิภาพของส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สูตร KW-CAI ของ กฤษมันต์ 

วฒันาณรงค์ (2549) 
3. หาคา่ดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ของส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้

สตูรการหาคา่ดชันีประสิทธิผลของ Goodman, Fletcher and Schneider (1980) 



4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และวิเคราะห์
ความแตกตา่งด้วย Dependent sample T-Test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 12.7 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 

ผู้วิจยัออกแบบและผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสชักรรมชุมชน เร่ือง 
การบริหารจัดการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น จัดท าแบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ
วัตถุประสงค์ (IOC)  จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนและหลังเรียน  
และจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน จากนัน้ท าการเก็บรวบรวบข้อมูลจากนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในการบริหารงานเภสชักรรมชมุชน แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผลเพ่ือสรุปเป็น
รายงานวิจยั 
  
13. ขอบเขตของการวิจัย/ สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย 
 ผู้ เรียนท่ีเรียนผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน เร่ือง  
การบริหารจดัการร้านยาค้าปลีกเบือ้งต้น มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินการ (ปีการศึกษา 2557) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. เขียนโครงการวิจยั             
2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั             
3. ด าเนินการวิจยั 
    3.1 pre-test             

    3.2 กลุม่ตวัอยา่งเรียนรู้ผา่นส่ือ             

    3.3 post-test             

4. วิเคราะห์และแปลผล             

5. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั             
 
15. งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก) 

 
2,000 

 
 บาท 

2. ค่าวัสดุ 
     2.1 คา่ Scrip & Storyboard 
     2.2 คา่ Courseware โปรแกรม flash (6 ชม. x 5,000 บาท) 

 
5,000 

30,000 

 
 บาท 
 บาท 

4. ค่าใช้สอย 
     3.1 คา่พิมพ์และวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจ (20 บาท x  
           200 คน x 2 ชดุ) 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวิจยั (200 บาท x 2 เลม่) 
     3.3 คา่จ้างพิมพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.4 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจา่ย) 

 
8,000 

 
400 

5,000 
1,000 

 
 บาท 
 
 บาท 
 บาท 
 บาท 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 51,400  บาท 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
     4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ 1 ทา่น 
     4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ 
     4.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
     4.4 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 

 
1,000 

200 
3,000 

10,000 

 
 บาท 
 บาท 
 บาท 
 บาท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 65,600  บาท 
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