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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเผยแพร่สื่อ  อีดีแอล
ทีวีเพื่อการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ 80/80 และ2) หาค่าประสิทธิผลกิจกรรมการเผยแพร่สื่ออี
ดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูผู้สอนจ านวน 30 
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มืออบรมวิธีการเผยแพร่สื่ออีดี
แอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน  2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  และ3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และการทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า   
  1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2  เท่ากับ  92.33/83.00  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด (80/80)   
  2. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน   
   2.1 ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการอบรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
   2.2  ผลการฝึกปฏิบัติใบงานของผู้เข้าอบรมระหว่างการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างฝึก
การปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด   
   2.3  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเผยแพร่, สื่ออีดีแอลทีวี, การเรียนการสอน 
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Abstract 
 This research aimed 1) to find out the efficacy rate of an activity of eDLTV media 
diffusion for teaching in accordance with the criterion 80/80, and 2) to find out the 
effectiveness index (E.I) of the activity. The sample of this research included 30 
teachers, by purposive sampling. The research tools were: 1) a manual of teacher 
training for applying eDLTV media in teaching, 2) a knowledge test and 3) a 
questionnaire probing the trainee satisfaction with the training. The statistics used in 
data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation E1/E2 and Paired-simple  
t-test.  
 The research results are as follows: 
  1. The effectiveness of the developed activity of eDLTV media diffusion for 
teaching in accordance with the criterion E1/E2 was 92.33/83.00, higher than the 
criterion determined (80/80). 
  2.  The efficacy of the activity of eDLTV media diffusion for teaching can be 
concluded as follows: 
   2.1  In the aspect of knowledge, the trainees had their post score in average 
higher than that of pre-score with the statistical significance level at .01. 
   2.2 The average score of the trainees in accordance with the worksheet during 
the training at the highest level. 
   2.3  The satisfaction of the sample was at the highest level Mean 4.75 
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บทน า 
 สื่ออีดีแอลทีวี (eDLTV: Electronic 
Distance Learning via Television) เป็นสื่อ
เพื่อการเรียนการสอนพัฒนาโดยโครงการ
จัดท าเนื้อหา ระบบ e-Learning ของ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(โครงการจัดท าเนื้อหา อีเลิร์นนิง. 2552: 
ออนไลน์) เป็นโครงการความร่วมมือของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยการน าเนื้อหาของ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่
ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเที ยม จาก
โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มาจัดท าเป็นระบบ e-Learning เพื่อเผยแพร่
แ ก่ โ ร ง เ รี ย น ใ น โ ค ร ง ก า ร เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา หรือ โรงเรียน 
ทสรช. ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาด
แคลนครู และครูผู้สอนส าเร็จการศึกษาไม่
ตรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน การสอนเสริม หรือให้นักเรียน
ได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนทั้ง
แบบ Off-line และแบบ On-line ที่เผยแพร่
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
สื่อเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ครู นักเรียน และ

ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เพิ่มเติม โดยมีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็น
หน่ วย งานที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ น เ ลขานุ ก า ร
โครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ลง
นามความร่วมมือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2555: 1) เป็นสมาชิก
เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนบนระบบ  e-Learning 
(eDL-Square) ร่วมกับ สวทช.  โดยศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ
เนคเทค (NECTEC) ในการเผยแพร่สื่ออีดี
แอลทีวีแก่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ การ
เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีของมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏมหาส ารคาม  ในร ะยะที่  1 พบว่ า 
มหาวิทยาลัยมีสมาชิกเครือข่ายใช้สื่ออีดีแอล
ที วี  จ า น ว น  664 โ ร ง เ รี ย น  ( ว ร ปภ า         
อารีราษฏร์. 2557: 2 )  และการด าเนินงาน
ระยะที่ 2  มหาวิทยาลัยมีสมาชิกเครือข่ายใช้
สื่ อ อี ดี แ อ ลที วี  จ าน วน  932 โ ร ง เ รี ย น 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2555: 
12-18) 
 จากการศึกษาบริบท ปัญหาและความ
ต้องการวิธีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน  
ด้านปัญหา พบว่า ครูไม่สามารถใช้สื่อการ
สอน สอนเนื้อหาสาระในบทเรียนได้  ครูไม่
สามารถใช้สื่อการสอนน าเข้าสู่บทเรียนได้   
และ ครูไม่สามารถเตรียมความพร้อมของสื่อ
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และอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้  
และด้านความต้องการ พบว่า ครูต้องการ
ประยุกต์ ใช้สื่ ออีดีแอลทีวี สู่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ต้องการให้มีเครือข่าย
ระหว่างผู้เข้าอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร ะหว่ า ง แล ะหลั ง ก า รอบรม  ต้ อ งก า ร
ประสานงานระหว่ าง เครื อข่ ายโ ดยใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก และ
ต้องการกระบวนการอบรมแบบแบบกลุ่มจะ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2557: 6-7) 
ทีส่ ารวจความต้องการใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนสมาชิกเครือข่าย
สื่ออีดีแอลทีวี พบว่า มีความต้องการในแต่
ละกลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหารมีความต้องการ
ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ต้องการให้ครูทุกคนในโรงเรียนมีสื่ออีดีแอล
ทีวีและสามารถประยุกต์ใช้สื่อในการเรียน
การสอน 2) กลุ่มครูผู้สอน ครูยังไม่มีสื่ออีดี
แอลทีวีที่เป็นเนื้อหาสาระเฉพาะที่ตนเอง
สอนหรือที่ตนเองต้องการ  
 การเผยแพร่ (Diffusion) สื่ออีดีแอลทีวีจะ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการ
เผยแพร่ที่ค านึงถึงปัจจัยในบริบทต่างๆ 
เนื่องจากการเผยแพร่ เป็นกระบวนการ
ส่งผ่านนวัตกรรมตามช่องทางในช่วงเวลา
หนึ่งระหว่างสมาชิกที่อยู่ในระบบสังคมโดยมี
ปัจจัยที่ เป็นส่วนประกอบของการเผยแพร่

นวัตกรรม 4 ประการ (Roger,1995: 5 -7) 
ได้แก่ ตัวนวัตกรรม (Innovation) ช่องทางการ
สื่อสาร(Communication Channels) เวลา 
(Time) และ ระบบสังคม (Social System)  การ
เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน 
ผู้ใช้สื่อคือครูผู้สอน การจูงใจเพื่อให้ครูน าสื่ออี
ดีแอลทีวีไปใช้ในการเรียนการสอน จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะท าให้ครูสนใจใช้สื่ออีดีแอล
ทีวีในการเรียนการสอน แรงจูงใจ (สุมาลี ชัย
เจริญ, 2551: 175) คือความสนใจที่มาจาก
ภายในที่ท าให้ผู้เรียนต้องการที่จะเรียนรู้และ
ความพยายามในการเรียน ในการพัฒนา
แรงจูงใจส าหรับการวางแผนการเรียนการ
สอน ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีความ
ต้องการน าสื่ออีดีแอลทีวีไปใช้ ครูมีความ
ต้องการเข้ารับการอบรม เพื่อน าสื่ออีดีแอล
ทีวีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จะส่งผลให้การเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีบรรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เทคนิคกระบวนการกลุ่มหรือกลุ่มสัมพันธ์ 
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันหรือเป็นการท างาน
ร่วมกันของบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไป(ทิศนา 
แขมมณี.  2552 : 143) โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกันและมีการด าเนินงาน
ร่วมกัน  ผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างก็ท า
หน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม  และมี
กระบวนการท างานที่ดี  เพื่อน ากลุ่มไปสู่
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนา จะช่วยให้ผู้เรียน
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เกิดทักษะทางสังคม และขยายขอบเขตการ
เรียนรู้ให้กว้างขึ้น 
 จากความส าคัญของการเผยแพร่สื่ออีดี
แอลทีวี การด าเนินงานตามภารกิจเผยแพร่
ถ่ายทอด และพัฒนาสื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการ
เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูเรียนรู้ และใช้สื่ออีดีแอล
ทีวี ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการใช้
เทคนิคกระบวนการกลุ่มมาเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดความรู ้  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษากิจกรรมการเผยแพร่สื่ออีดีแอล
ทีวีเพื่อการเรียนการสอน  เพื่อให้ครูสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผลของการ
วิจัยในครั้งนี้  ส่งผลให้สื่ออีดีแอลทีวีเป็น
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อครูน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน ตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพื่อหาค่าประสิทธิผลกิจกรรมการ
เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน   
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ครูโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสื่ออีดีแอลทีวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ที่ได้รับ

การอบรมประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการ
เรียนการสอน  มีผลการทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย คือ  ครู
โรงเรียนสมาชิกเครือข่ ายสื่ ออีดี แอลทีวี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในเขต
พื้นท่ีบริการ  4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด
กาฬสินธุ์  และ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  
1,194 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู
โรงเรียนสมาชิกเครือข่ ายสื่ ออีดี แอลทีวี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน  30 
คน  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. คู่มืออบรมวิธีการเผยแพร่สื่ออีดีแอล
ทีวีเพื่อการเรียนการสอน เนื้อหาในคู่ มือ
ประกอบด้วย  4  หน่วย  ได้แก่ หน่วยท่ี 1 
ความส าคัญของการอบรมครูประยุกต์ใช้สื่ออี
ดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน  หน่วยท่ี 2 
นวัตกรรมสื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน  
หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และหน่วย
ที่ 4 การวางแผนประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี
เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ โ ร ง เ รี ย น  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ เป็น
จุดประสงค์ด้านความรู้ความเข้าใจ จ านวน 9 
ข้อ และจุดประสงค์ด้านทักษะการปฏิบัติ 
จ านวน 6 ข้อ สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
จากกิจกรรมหรือใบงานในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้  ใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมง  3 วัน  
รวมจ านวน  18  ชั่วโมง  
 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ  มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.45 ถึง 0.79  มี
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.78  
และมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 
(KR-20) อยู่ท่ี  0.71 
 3. ใบงานฝึกปฏิบัติ  จ านวน  7  ใบงาน  
ในนี้เก็บคะแนน 6  ใบงาน  คือใบงานที่ 2-7  
ได้แก่  ใบงานที่ 1  การวิเคราะห์แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใบงานที่ 2 การค้นหา
และเลือกสื่ออีดีแอลทีวี ใบงานที่ 3  การ
ทบทวนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบ
งานที่ 4  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ใบงานที่ 5 
การสรุป และเผยแพร่แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ใบงานที่ 6 การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี และ
ใบงานที่ 7  การวางแผนประยุกต์ใช้สื่ออีดี
แอลทีวีในการเรียนการสอนที่โรงเรียน 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม  เป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (rating scale) 5 ระดับ  จ านวน  25  ข้อ  
มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับอยู่ท่ี 0.71 

การด าเนินการวิจัย 
 1. เตรียมความพร้อมวิทยากร
สภาพแวดล้อม งบประมาณ และกลุ่ ม
ตัวอย่าง 
 2. ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมอบรมครู
ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน 
 3. ทดสอบก่อนอบรม(Pre-test) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การประยุกต์ใช้
สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน 
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมครู
ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน 
 5. ทดสอบหลังอบรม(Post-test) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การประยุกต์ใช้
สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน ชุด
เดียวกันกับการทดสอบก่อนการอบรม  และ
สอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
 6. น าข้อมูลที่ได้จากการอบรมมา 
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง
ตามความมุ่งหมายการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน โดยค านวณหา ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ
ใช้สูตร E1/E2 
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิผลของกิจกรรม
การเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน  ประกอบด้วย  



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        722                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 3 รายการ คือ 
  2.1  ด้านความรู้   เป็นการวัดและ
ประเมินผลด้านความรู้และความเข้าใจของ
ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้  ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือของกิจกรรม
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มาทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการอบรมและหลังการอบรม และน า
คะแนนจากการท าแบบทดสอบของกลุ่ม
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ t-test  
  2.2  ด้ า นทั กษะ เ ป็ นก ารวั ด แล ะ
ประเมินผลด้านคุณภาพของสื่ออีดีแอลทีวี 
จากการใช้ใบงาน จ านวน  6  ใบงาน จาก  3  
หน่วยการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดย
ใช้สถิติพื้นฐาน คือ การแจกแจงความถี่ และ
ร้อยละ 

  2.3  ด้านความพึงพอใจของครูที่เข้า
รับอบรมประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการ
เรียนการสอน   ตามกิจกรรมการเผยแพร่สื่อ
อีดีแอลทีวีตามกิจกรรมฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
ผู้ วิ จั ยน าแบบสอบถามความพึ งพอใจ 
สอบถามครูที่เข้ารับการอบรม 
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมน าผลการสอบถาม
มาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ 
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลของประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80 ดังตาราง 1 
 

 
ตาราง 1 ผลประสิทธิภาพของกิจกรรมการเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน 

ประสิทธิภาพของ
กิจกรรม 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 

ระหว่างการจัดกิจกรรม 
(Event1หรือE1) 

30 30 831 27.70 92.33 

หลังสิ้นสุดการจัด
กิจกรรม 

(Event2หรือE2) 

30 20 498 24.90 83.00 

   
 จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการ
เรียนการสอน  มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ  92.33/83.00  ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสู งกว่ า เกณฑ์ที่ ก าหนด 
(80/80) 
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 2.  ประสิทธิผลของกิจกรรมการเผยแพร่
สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน 
  ตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นที่ส่งผลให้ครูมี
ความรู้ ทักษะ  และความพึงพอใจ  ต่อการ
ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน  ประกอบด้วยการวัดและประเมินผลดังนี้ 
   2.1  การทดสอบด้านความรู้และ
ความเข้าใจของครูที่เข้าอบรมประยุกต์ใช้สื่ออี
ดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิ จัยได้

พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จ านวน  20 ข้อ  มา
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรม  
โดยทดสอบก่อนและหลังการอบรม  และน า
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างมาวิ เคราะห์และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test (paired-
samples t test )  ก าหนดระดับค่าความ
เชื่อม่ันที่ ร้อยละ  95  ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ผลการทดสอบการเรียนรู้ของครูที่เข้ารับการอบรม 

การทดสอบ จ านวน  ̅ S df t p 
หลังอบรม 30 16.60 1.13 

29 13.372 .000 
ก่อนอบรม 30 10.17 2.87 

 
 จากตาราง 2 พบว่าค่า t  มีค่า 13.372  p 
< .01 สรุปได้ว่าครูที่เข้ารับการอบรมการ
ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอนตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย
หลังการอบรม(16.60) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการอบรม (10.17) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

   2.2  ผลการฝึกปฏิบัติใบงาน  การ
ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน ระหว่างการอบรม วัดจากแบบประเมิน
จ านวน  6  ชุด  ชุดละ  5  คะแนน  รวมทั้งสิ้น  
30  คะแนน  วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติ  
แสดงดังตาราง 3  
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ตาราง  3  ผลการฝึกปฏิบัติใบงานของผู้เข้าอบรมระหว่างการอบรม 
 

ที่ ใบงานที่ คะแนนการฝึกปฏิบัติ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
1 ใบงานที่ 2 - - - - 6 20.00 11 36.67 13 43.33 
2 ใบงานที่ 3 - - - - 4 13.33 10 33.33 16 53.33 
3 ใบงานที่ 4 - - - - 5 16.67 8 26.67 17 56.67 
4 ใบงานที่ 5 - - - - - - - - 30 100.00 
5 ใบงานที่ 6 - - - - - - 3 10.00 27 90.00 
6 ใบงานที่ 7 - - - - - - - - 30 100.00 

  
 จากตาราง  3  ผลการฝึกปฏิบัติใบงานของ
ผู้เข้าอบรมระหว่างการอบรม  พบว่า  จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  30  คน  มีคะแนน
เฉลี่ยรวมระหว่างฝึกการปฏิบัติ  เม่ือพิจารณา
คะแนนใบงานในแต่ละชุด  พบว่า  มีคะแนน 
เฉลี่ยสูงสุด  3 ล าดับ คือ ใบงานที่  7 ใบงานที่  
5 และใบงานที่  4   

 
  2.3  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบ รมหลั ง สิ้ น สุ ดก า รอบ รม   โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
การเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน ผลแสดงดังตาราง  4 
 

 
ตาราง 4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี 
    เพื่อการเรียนการสอน 
 

รายการ  ̅ S แปลผล 
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมอบรมประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีเพื่อการ
เรียนการสอน 

4.74 0.48 มากที่สุด 

2. กิจกรรมการวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.72 0.53 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการค้นหาและเลือกส่ืออีดีแอลทีว ี 4.79 0.42 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.77 0.48 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4.74 0.51 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการสรุป และเผยแพร่แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 4.76 0.50 มากที่สุด 
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รายการ  ̅ S แปลผล 
ประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีว ี

7. กิจกรรมการวางแผนประยุกต์ใช้ส่ืออีดีแอลทวีีเพื่อการเรียนการ
สอนที่โรงเรียน 

4.72 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4  ผลการสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้ารับอบรมที่มีต่อการประยุกต์ใช้ 
ที่สื่ ออีดีแอลทีวี เพื่ อการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น  พบว่า  ผู้เข้ารับการอบรม  30 คน   
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเผยแพร่สื่ออีดี
แอลทีวีเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.75 พบว่าทุก
ด้านมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.72 - 4.79   และมาก
ที่สุด  3 ล าดับ  คือ กิจกรรมการค้นหาและ
เลือกสื่ออีดีแอลทีวี  กิจกรรมการทบทวน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   และกิจกรรม
การสรุปและเผยแพร่แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีประยกุต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี   
 
อภิปรายผล 
 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน   
พบว่า  กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2  เท่ากับ  
92.33/83.00  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 
เกณฑ์ที่ก าหนด (80/80)   สอดคล้องกับ  
ธวัชชัย  สหพงษ์ (2556)  ได้ศึกษาการ 
 

ทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมครูพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดีแอลทีวี
พบว่า  ประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริม
ครู มีประสิทธิภาพ 85.83/88.33 
 2. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเผยแพร่
สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน  
  2.1) ด้านความรู้ พบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรม  มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ยก่ อนการอบรม  อย่ า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.2) ผลการฝึกปฏิบัติใบงานของผู้เข้า
อบรมระหว่างการอบรม  พบว่า  มีคะแนน
เฉลี่ยระหว่างฝึกการปฏิบัติระดับมากที่สุด  
และ 3)ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ร ะดั บมากที่ สุ ด   เหตุ ที่ เ ป็ น เช่ นนี้ อาจ
เนื่องมาจาก  การทดลองใช้กิจกรรมการ
เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน  
กระบวนการอบรมที่ผู้วิ จัยได้ด าเนินการ  
ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ม ห า ส า ร ค า ม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
โรงเรียนเครือข่ายสมาชิกอีดีแอลทีวี  รวมทั้ง
การด าเนินการอบรมได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบกระบวนการกลุ่ม  ท าให้ครูที่เข้ารับการ
อบรม  สามารถปรึกษา และให้การช่วยเหลือ
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กันในระหว่างอบรม  และหลังการอบรม 
ส่งผลให้ครูมีความรู้สามารถประยุกต์ใช้สื่ออี
ดีแอลทีวีน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนได้สอดคล้องกับ ธวัชชัย  สหพงษ์ 
(2556)  ได้ศึกษาการทดลองใช้รูปแบบการ
ส่งเสริมครูพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
โครงการอีดีแอลทีวีพบว่า พบว่าประสิทธิผล
ของรูปแบบการส่งเสริมครู  1) ด้านความรู้ ครู
ที่ เข้ าอบรมด้วยรูปแบบการส่งเสริมครู มี
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  2) ด้านทักษะการพัฒนาสื่อทั้ง 3 
ชนิดที่ครูพัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับมาก 
ถึง มากที่สุด 
   2.3) ด้านเจตคติครูมีความพึง
พอใจของครูที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
  1.1 การผลการวิจัยพบว่าขนาดของ
กลุ่มที่เข้ารับการอบรมไม่ควรมีขนาดใหญ่  
เนื่องจากต้องมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และฮาร์ดดิสก์สื่ออีดีแอลทีวี  และครูที่เข้ารับ
การอบรมต้องปรึกษากันดังนั้นขนาดของ
กลุ่มที่เหมาะสม คือ กลุ่มละ  3  คน  และผู้
เข้ารับการอบรมต้องน าสื่ออีดีแอลทีวีมาด้วย 
โดยค านึงถึงบริบทของโรงเรียน อีกทั้งก่อน
เริ่มกระบวนการอบรม ต้องชี้แจงให้ครูได้รับ

ทราบถึงขั้นตอนและเป้าหมายของการอบรม
ในแต่ละกิจกรรม  เพื่อให้ครูเตรียมตัวให้
พร้อม ในการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อ
การเรียนการสอน  และสามารถวางแผน
น าไปใช้ที่โรงเรียนได้     โดยวิธีการอบรม
ต ามขั้ น ต อ นขอ งแต่ ล ะ กิ จ ก ร ร มด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มแบบ MIAP  เตรียมผู้ช่วย
วิทยากร เพื่อให้ค าแนะน าในตลอดการอบรม  
มีสัดส่วนของผู้ช่วยวิทยากร คือ 1 : 6  โดย
ผู้ช่วยวิทยากร 1  คน  ผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน  6  คน  จะส่งผลให้การด าเนินงาน
วิจัยสามารถประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อ
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.2  โรงเรียนที่มีนโยบายให้ครูเข้ารับ
การอบรมจะต้องจัดเตรียมสื่ออีดีแอลทีวี  
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบการจัด
กลุ่ มสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อการ เ รี ยนรู้  
ฮาร์ดดิสก์สื่ออีดีแอลทีวี  ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่สามารถสืบค้นสื่ออีดีแอลทีวี
แบบออนไลน์  และการสร้างเครือข่าย 
อีดีแอลทีวีผ่านเฟซบุ๊ก โดยผู้ เข้ารับการ
อบรม  จะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งผล
งานกลุ่มไปยังระบบระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กด้วย  
  1.3  จากการวิจัยพบว่า การติดตาม
ประเมินผลสามารถด าเนินการโดยผู้บริหาร
หรือศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง  โดยสามารถ
ส่งผลการติดตามประเมินผลเข้าสู่ระบบ
ภายใต้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือระบบอี
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ออฟฟิส(e-Office) ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  จากการทดลองใช้ของครูผู้สอน
พบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบอีดีแอลสแคว์  
มีสื่อหลากหลากและครอบคลุมทุกสาระการ
เรียนรู้ การน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ครูจะต้องรู้จักเลือกให้สอดคล้องกับหลักสูตร  

และต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับเนื้อหา  และ
ระดับของผู้เรียน 
  2.2  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  จากประโยชน์
ที่ได้รับและการยอมรับของผู้เข้ารับการอบรม  
จึงควรมีการวิจัยพัฒนาต่อยอดให้ครอบคลุม
ทุกสาระการเรียนรู้ต่อไป 
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