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6. ผู้เช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ 
 ช่ือ (ภาษาไทย)  ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 
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7. สถานท่ีท าการทดลองหรือเก็บข้อมูล   

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต      

8. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  
 ในสงัคมปัจจบุนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิต เช่นเข้ามา
ช่วยพัฒนาและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ หลายด้าน อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา 
สาธารณสขุ การเกษตร การคมนาคม เป็นต้น  เทคโนโลยีสารสนเทศกบับทบาททางด้านการศกึษา จะ
เห็นได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากเม่ือเทียบกบัในอดีต ในปัจจบุนัมีบุคลากรสายเทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึน้ การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้กบัการศกึษา เชน่ใช้ในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน การพฒันา
บทเรียนผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต และการสนบัสนนุการผลิตส่ือเพ่ือการเรียนรู้ตา่ง ๆ เป็นการน าความรู้
ไปสู่ผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพิ่ม
มากขึน้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญันับได้ว่า เป็น
วิธีการส าคญัประการหนึ่งท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้ เรียน ให้เกิดคณุลกัษณะต่าง ๆ  ท่ีต้องการใน
สงัคมปัจจบุนั เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัผู้ เรียน  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จกั
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และได้
พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซึ่งแนวคิดการ จัดการศึกษานีเ้ป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจาก
ปรัชญาการศกึษาและทฤษฎีการเรียนรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้พฒันามาอย่างตอ่เน่ืองยาวนาน และเป็นแนวทางท่ี
ได้รับการพิสจูน์วา่สามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะตามต้องการอย่างได้ผล (วฒันาพร ระงบัทกุข์. 
2542) กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีลกัษณะดงันี ้
 1. มีการจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดย
ค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล  

2. ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์
ความรู้มาใช้เพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา  
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3. มีการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบตัิให้คิดได้ คิดเป็นท า
เป็น รักการอา่น และเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง  

4. มีการจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่ง ๆ อยา่งได้สดัสว่นสมดลุกนั 
รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา 

5. สง่เสริมสนบัสนนุให้อาจารย์สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อมส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ทัง้นีอ้าจารย์และผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหลง่วิทยาการประเภทตา่ง ๆ  

6. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี และบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพ่ือ
ร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ  

นอกจากนีใ้นแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กล่าวถึง
การยกระดบัคุณภาพบณัฑิต โดยเปล่ียนกระบวนทศัน์การเรียนรู้ของบณัฑิต ให้มีคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาในด้านตา่ง ๆ อย่างเช่น ด้านการส่ือสาร ด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประกอบกับมหาวิทยาลยัรังสิตก็ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2555-2559 ซึ่งให้ความส าคญักับนวัตกรรมทางการศึกษา และได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ โดยเน้นเอกลักษณ์ท่ีว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบท่ีการศึกษา คือ 
นวตักรรม” สง่เสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เพ่ือพฒันา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-University ท่ีสมบูรณ์แบบ ผู้ วิจัยจึงได้ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) ซึง่นบัเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันามหาวิทยาลยัให้มุ่งสู่การเป็น e-University ลกัษณะของ e-
Learning ท่ีเปิดช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงเนือ้หา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส่ือประสมใน
การน าเสนอบทเรียน รวมถึงการออกแบบกิจกรรมในบทเรียนท่ีเอือ้ต่อการโต้ตอบระหว่างผู้ เรียน  
บทเรียน และผู้สอน 

อีกทัง้รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เป็นรายวิชาหนึ่งท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ซึ่งอาจจะมีผู้ เรียนบางคนไม่เข้าใจใน
เนือ้หาวิชา หรือบางคนขาดเรียนท าให้เรียนไม่ทนั จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนจะต้องใช้ส่ือการ
เรียนรู้มาชว่ยและให้ผู้ เรียนสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลงัได้สะดวกย่ิงขึน้ 

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยกระบวนการเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้ วิจัยจึงสนใจท าการพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์   รายวิชา  CIS211 
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและ
ไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งแท้จริงและได้รับประโยชน์สงูสดุ 
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9. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพ่ือพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
งานธุรกิจ เร่ือง “การประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนภายหลังจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง “การประยุกต์ใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน ภายหลงัจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  
รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง “การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ”  

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

1. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง 
“การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กับงานธุรกิจ”  ท่ีสร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและสามารถใช้เป็นส่ือประกอบการสอนได้ 

2. ผู้ เรียนท่ีได้เรียนด้วยส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง “การประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบั
งานธุรกิจ” มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน      

3. ผู้ เรียนมีความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีตอ่รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
งานธุรกิจ เร่ือง “การประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” 

 
11. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

11.1 การพัฒนาเรียนการสอนด้วยส่ือ e-Learning 
วุฒิพงษ์ ชินศรี (2555) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ส าหรับวิชา 

IMA105 การโปรแกรมบนเว็บ  โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ 1) พฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ส าหรับวิชา 
IMA105  การโปรแกรมบนเว็บ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ส าหรับวิชา 
IMA105  การโปรแกรมบนเว็บ  3) เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัจากเรียนด้วยบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ ส าหรับวิชา IMA105  การโปรแกรมบนเว็บ  4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน  
หลงัจากเรียนรู้ผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ส าหรับวิชา IMA105  การโปรแกรมบนเว็บ โดยมีเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ท่ีพัฒนาขึน้ซึ่งประกอบไปด้วยเนือ้หาทัง้หมด 12 บทโดย
ผู้วิจยัจะประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้เกณฑ์ E1/E2  2) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เ รี ยน  จ ะ เ ป็ น แบบทดสอบกลา งภ าค เ รี ยนแล ะปลายภาค เ รี ยน ใน ร าย วิ ช า  IMA105  
3) แบบทดสอบท้ายบทเรียน จะเป็นแบบทดสอบปรนยัหรืออตันยั ขึน้อยู่กับเนือ้หาของแต่ละบทเรียน 
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ซึ่งผู้ วิจยัจะสร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียนทัง้หมด 12 บทเรียน 4. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เรียน ผู้ วิจัยจะพัฒนาขึน้เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ด้วยมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 5 ระดบั โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ท าการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ส าหรับวิชา IMA105 การ
โปรแกรมบนเว็บท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียเท่ากบั 76.86/71.52 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
70/70 ของวิชาภาคปฏิบตัหิรือวิชาเน้นการพฒันาทกัษะ  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา IMA105 การ
โปรแกรมบนเว็บ ของนกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ 3) นกัศกึษามีความพึงพอใจตอ่บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านเนือ้หา อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ด้านการจดัการบทเรียน อยู่ในระดบัมาก ด้านการ
ออกแบบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

   
ปิยะมาศ เสือเพ็ง (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 

BMI456 อปุกรณ์ชีวการแพทย์ 4 เร่ือง “การสร้างภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู” โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ 
1) สร้างส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 อปุกรณ์ชีวการแพทย์ 4 เร่ือง “การสร้างภาพด้วย
คล่ืนเสียงความถ่ีสงู” 2) หาประสิทธิภาพของส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 อปุกรณ์ชีว
การแพทย์ 4 เร่ือง “การสร้างภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู” 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียน ภายหลังจากท่ีได้รับการเรียนรู้ผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 อุปกรณ์ชีว
การแพทย์ 4 เร่ือง “การสร้างภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง” 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน  
หลงัจากเรียนรู้ผา่นส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 อปุกรณ์ชีวการแพทย์ 4 เร่ือง “การสร้าง
ภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู” โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 1) ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 
BMI456 อุปกรณ์ชีวการแพทย์ 4 เร่ือง “การสร้างภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู” 2) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน และแบบฝึกหดัระหว่างเรียน เร่ือง “การสร้างภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู” 3) แบบ
วดัความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 อปุกรณ์ชีวการแพทย์ 4 
เร่ือง “การสร้างภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู” 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนพบว่าผู้ เรียนมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
เรียนหลงัเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนสงูขึน้มากกว่าประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนก่อนเรียน 
2) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทกุหวัข้อ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 : 4-5) ได้กล่าวถึงความหมายของ e-Learning ออกเป็น 2 

ลักษณะ ได้แก่ ความหมายโดยทั่วไป จะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได้ซึ่งจะมีการถ่ายทอด
เนือ้หาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เอกซ์ทราเน็ต หรือทางสญัญาณโทรทศัน์หรือสญัญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่ง เนือ้หาสารสนเทศ 
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อาจอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีคุ้นเคย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 
การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียมหรืออาจจะอยู่ในลกัษณะท่ียงัไม่คอ่ยแพร่หลาย เช่น การเรียนจากวีดีทศัน์ตามอธัยาศยั 
(Video On-Demand) เป็นต้น ส าหรับความหมายเจาะจงนัน้ e-Learning เป็นการเรียนเนือ้หาหรือ
สารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึง่ใช้การน าเสนอด้วย ตวัอกัษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกบัการใช้
ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์ และเสียง โดยอาศยัเทคโนโลยีของ เว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอด
เนือ้หารวมทัง้การใช้เทคโนโลยีระบบการจดัการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหาร
จดัการสอนด้านต่างๆ เช่น การจดัให้มีเคร่ืองมือ ส่ือสารต่างๆ เช่น E-mail, Web Board ส าหรับตัง้
ค าถามหรือแลกเปล่ียนแนวคดิระหวา่งผู้ เรียน ด้วยกนัหรือกบัวิทยากร การจดัให้มีแบบทดสอบหลงัจาก
เรียนจบ เพ่ือวดัผลการเรียน รวมทัง้ให้มี ระบบบนัทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดย
ผู้ เรียนท่ีเรียนจาก e-Learning นี ้ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนือ้หาในลกัษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจาก
เคร่ืองมือท่ีมีการเช่ือมตอ่กบัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

 
มนต์ชยั เทียนทอง (2548 : 349) ได้สรุปความหมายของ e-Learning ไว้ 3 ประการ ดงันี ้ 
1. การเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตวักลางในการส่งผ่านและจดัการ ด้าน

เนือ้หา ส่ือ กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล และกระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ อุปกรณ์
ดงักล่าวนีไ้ด้แก่ คอมพิวเตอร์ โสตทศันปูกรณ์ วิทย ุโทรทศัน์ วีดีทศัน์ สญัญาณดาวเทียม และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีท างานโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคมุ  

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม  โดยใช้เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์เป็นตวักลางในการส่งผ่านและจดัการด้านเนือ้หา ส่ือ หรือกิจกรรมการเรียนการสอน การ
วดัและประมวลผล และกระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆทัง้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ
เครือขา่ยเสมือน (Virtual Network) ท่ีจดัตัง้ขึน้มาโดยเฉพาะ  

3. วิธีการเรียนหรือแนวทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นตวักลางในการจดัการ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดการประยุกต์วิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ ในการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
เช่น ระบบเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning System) ระบบปรับเปล่ียนการเรียนรู้ (Adaptive 
Learning System) เป็นต้น  

11.2 ระบบจัดการเนือ้หาเว็บไซต์ 
ระบบจดัการเนือ้หา (Content management system, CMS) คือระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ท่ีใช้เพ่ือจดัระเบียบ และส่งเสริมการท างานในหมู่คณะ ให้สามารถสร้างเอกสาร หรือเนือ้หาสาระอ่ืนๆ  
โดยมากแล้ว ระบบจดัการเนือ้หา มกัจะเป็นเว็บแอปพลิเคชนั ซึ่งใช้จดัการเว็บไซต์และเนือ้หาบนเว็บ 
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และมีไม่น้อยท่ีระบบจัดการเนือ้หาต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษบนเคร่ืองลูกข่าย  เพ่ือใช้แก้ไขและสร้าง
บทความตา่งๆ 

ระบบจดัการเนือ้หา ในตลาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีทัง้แบบท่ีท าเพ่ือการค้าและแบบ โอเพน
ซอร์ส เนือ้หาท่ีอยู่บนระบบอาจจะเป็นเนือ้หาท่ีเป็น ข้อความตวัอักษร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์
ภาพเคล่ือนไหว ไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์เอกสารอ่ืนๆ ก็ได้ (https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบจัดการ
เนือ้หา) 

11.3 ระบบ (System) ระบบท่ีใช้ในท่ีนี ้จดัเป็น 3 สว่น คือ 
1. โปรแกรมท่ีใช้บริหารจดัการ มีความสมบรูณ์ เสถียร รองรับผู้ เข้าใช้ได้มาก รองรับ

เนือ้หาได้หลากหลายรูปแบบ 
2. เครือข่าย (Network)  
3. เคร่ือง Server ท่ีใช้ในการตดิตัง้ด้วยระบบ 

12. ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
12.1 ระเบียบวิธีวิจัย   
งานวิจัยนีใ้ช้การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบ One 

Group Pretest Posttest Design  
วิธีการทดลอง:     E       O1       X       O2 
มุง่เน้นการด าเนินการทดลอง กบักลุม่ทดลองเพียงกลุ่มเดียว แตด่ าเนินการสงัเกต(Observation) ผู้ เข้าร่วม
การทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง (O1 และ O2) แบบแผนการทดลองนี ้มีการสงัเกตก่อนและหลงัการ
เรียนด้วยบทเรียนจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (X) จ านวน 2 ครัง้ด้วยกัน ในกรณีนี ้O1 เป็นแบบทดสอบก่อน
บทเรียนจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์(Pretest) และ O2 เป็นแบบทดสอบหลังบทเรียนจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Posttest)  ซึง่จะน าคะแนนจากการทดสอบทัง้ 2 ครัง้ไปเปรียบเทียบกนั เพ่ือดผูลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนจากส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง 
“การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กับงานธุรกิจ ” โดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1.ตวัแปรต้น ได้แก่ การใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CIS211 
 2.ตวัแปรตามได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนด้วยส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
รายวิชา CIS211 และความพึงพอใจของผู้ เรียนภายหลงัจากการเรียนด้วยส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
รายวิชา CIS211  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบจัดการเนื้อหา
https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบจัดการเนื้อหา
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 12.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยั  ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  จ านวน 480 คน 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 ท่ี
ได้มาโดยการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 100 คน  
 
 12.3 เคร่ืองมือ 
 1. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง 
“การประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียน เป็นแบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน ในรายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ซึง่ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ
จากคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการของสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน จะเป็นแบบทดสอบปรนยัหรืออตันยัเพ่ือเป็นการทดสอบผู้ เรียนตาม
เนือ้หาท่ีเรียนแตล่ะโปรแกรม ทัง้ก่อนเรียน และหลงัเรียน ซึ่งผู้วิจยัจะสร้างแบบทดสอบบทเรียนทัง้หมด 

4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้ เ รียนหลังจากเรียนรู้ผ่านส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจยัจะท าการพฒันาขึน้เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านตา่ง ๆ ด้วยมาตรวดัของลิเคิร์ท
(Likert scale) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา(IOC: Index 
of Consistency) 

 
12.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนส าหรับวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งาน

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ โดยใช้สตูรค านวณตามเกณฑ์ E1/E2 โดย 
E1 หมายถึง คะแนนเฉล่ียจากผลการเรียนรู้ของกลุม่ตวัอย่าง ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
E2 หมายถึง คะแนนเฉล่ียจากผลการเรียนรู้ของกลุม่ตวัอย่าง ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ภายหลงัการเรียนด้วยบทเรียน ส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ โดยใช้สถิติพืน้ฐานใน
การค านวณคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนหลงัจากเรียนรู้ผ่านบทเรียนส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ โดยในส่วนของแบบประเมิน
ความพึงพอใจ จะท าการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา IOC : Index of Consistency  ซึ่งเม่ือได้
ข้อมลูส าหรับวิเคราะห์เพ่ือประเมินความพงึพอใจแล้ว จะใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน เชน่เดียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับเกณฑ์การพิจารณา
คา่เฉล่ีย ใช้วิธีหาค่าเฉล่ียแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของกลุ่ม ดงันี ้
(ประคอง กรรณสตูร, 2530) 

คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง พงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง พงึพอใจระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง พงึพอใจระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง พงึพอใจระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง พงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 

ความหมายของระดบัคะแนนในการประเมินความพงึพอใจ ได้แก่ 
 ระดบั 5 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 

ระดบั 4 หมายถึง พงึพอใจมาก 
ระดบั 3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง พงึพอใจน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

  
 12.5 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ผู้วิจยั ได้ด าเนินการสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือดงันี ้

1. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
เร่ือง “การประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” มี
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคณุภาพ ดงันี ้
1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้องกับการพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา 

CIS211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง “การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” 

1.2 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์จดัแบง่เนือ้หาในแตล่ะเร่ือง และด าเนินการพฒันาส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง “การ
ประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ” 

2. น าส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
เร่ือง “การประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส กบังานธุรกิจ”ท่ี
ผู้วิจยัได้สร้างขึน้ ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา เพ่ือ
ท าการประเมินคณุภาพ ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบประเมินคณุภาพท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยก าหนดคะแนนของระดบัความคิดเห็นใน
แตล่ะชว่งคือ 
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5 คะแนน หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีมาก 
4 คะแนน หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดี 
3 คะแนน หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบั ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบั พอใช้ 
1 คะแนน หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบั ควรปรับปรุง 

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคณุภาพของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาหาคา่เฉล่ีย โดยการ
แปลความหมายจากข้อมลูท่ีได้ดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ผลการประเมินคณุภาพอยู่ในระดบั ดีมาก 
คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ผลการประเมินคณุภาพอยู่ในระดบั ดี 
คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ผลการประเมินคณุภาพอยู่ในระดบั ปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ผลการประเมินคณุภาพอยู่ในระดบั พอใช้ 
คา่เฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ผลการประเมินคณุภาพอยู่ในระดบั ควรปรับปรุง 

3. รูปแบบการศกึษา 
การศกึษาครัง้นี ้ใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One-Group Pre-test Post-test Design(ล้วน สาย
ยศ และองัคณา สายยศ,2540) มีลกัษณะดงันี ้

 ตารางแสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pre-test Post-test Design 
กลุม่ ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 

E O1 X O2 
 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุม่ทดลอง 

X แทน ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา CIS211 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
O1  แทน แบบทดสอบก่อนบทเรียน(Pretest)  
O2 แทน แบบทดสอบหลงับทเรียน(Posttest) 

13. ขอบเขตของการวิจัย /สมมตฐิานการวิจัย 
 สมมตฐิานการวิจัย  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ มีคา่สงูกวา่เกณฑ์ 70/70 

2. ผู้ เรียนท่ีได้เรียนผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
           3. ผู้ เรียนท่ีได้เรียนจากส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ มีคะแนนความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  
กิจกรรม ระยะเวลา  ปี 2559 – 2560  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. เขียนโครงการวิจยั             
2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั             
3. ด าเนินการวิจยั 
          3.1 pre-test ภายในกลุม่ 

            

          3.2  post-test ภายในกลุม่             
          3.3 เก็บรวบรวมข้อมลู             
4. วิเคราะห์และแปลผล             
5. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั             
15. งบประมาณ  

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน) 

 
1,000 

 
บาท 

2. ค่าวัสดุ 
     2.1 คา่ Scrip & Storyboard 
     2.2 คา่พฒันาโปรแกรมบนเว็บ 

 
5,000 

30,000 

 
บาท 
บาท 

3. ค่าใช้สอย 
     3.1 คา่พิมพ์แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ(20 บาท x 300 ชดุ) 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวิจยั (200 บาท x 4 เลม่) 
     3.3 คา่จ้างพิมพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.4 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจา่ย) 

 
6,000 

     800 
  5,000 

1,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 48,800 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 63,000 บาท 
 

ลงนาม     ผู้ เสนอโครงการ 
        (           )      
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16. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
            
            
            
    
      ลงนาม       
             (     ) 
 
17. ความเหน็ของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
            
            
            
     
      ลงนาม       
            (     ) 
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

โครงการวิจัย การพฒันาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ รายวิชา CIS211 การประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เร่ือง “การประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์แอ็คเซส 
กบังานธุรกิจ” 
Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of CIS211 : Computer Application in 
Business “Computer Application in Business on Application of Microsoft Excel and Microsoft 
Access” 

 
ช่ือ – สกุล  นางสนธาภรณ์ จิตสมบรูณ์มิตร 

  Mrs.Sonthaporn Jitsomboonmitr 
วัน เดือน ปีเกิด  9 เมษายน 2513 
ต าแหน่ง  อาจารย์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   
การศึกษา  ไมไ่ด้อยูร่ะหว่างศกึษาตอ่  อยูร่ะหว่างศกึษาตอ่ 
สถานะ   ผา่นการทดลองงาน   อยูร่ะหว่างการทดลองงาน  
สถานภาพในโครงการวิจัย  หวัหน้าโครงการ     ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ชว่ยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ที่ท างาน) มหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดั ปทมุธานี รหสัไปรษณีย์ 12000 
 โทรศพัท์ 1080  โทรสาร - 
ท่ีอยู่  (ที่บ้าน) 19/169 ม.1 หมูบ้่านฟ้ากรีนพาร์ค ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี รหสัไปรษณีย์ 12130 
 โทรศพัท์ 095-953-5636  โทรสาร - 
E-mail Address nok.gavin@yahoo.com 

ประวัตกิารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒสูิงสุดก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
ปริญญาโท การจดัการ

สารสนเทศ 
สถิตปิระยกุต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 
2544 

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 2534 

 
 
 



 

  

14 

 
 
ผลงานวิจัย 

ช่ือโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานใน

โครงการของ
ท่าน (%) 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
 

ส านกังาน
วางแผน 

1 ปี 100 

ทา่นมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ 10 ชัว่โมง 
         

ลงช่ือ        
(                  ) 

       วนัท่ี      
 

 
 


