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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ 2) เปรยีบเทียบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐาน

คณิตศาสตร ์3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์  ประชากรที่

ใช้ทดลองเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555 ทีม่ีคะแนนพื้นฐานคณิตศาสตรต์่ ากว่าเกณฑ์ 50%  

จ านวน 285 คน  กลุ่มตัวอย่างม ี3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 สุ่มมาจ านวน 3 คน ระยะที่ 2 สุ่มมาจ านวน 10 คน 

และระยะที่ 3 จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียน e-Learning พื้นฐาน

คณิตศาสตร ์ 2) แบบทดสอบกอ่นเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์  และ 3) แบบสอบถามวัด

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบใช้ที แบบไม่เป็นอสิระต่อกัน    

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์  จากการทดลอง

ภาคสนาม มีค่า E1/E2  เป็น 89/78 2) ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตรห์ลังใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐาน

คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 

และ  3) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับ ‘มาก’ 

รายข้ออยู่ในระดับมากได้แก่ ภาษาและเสียงท่ีใช้มีความชัดเจน บทเรียน ช่วยให้มีความรู้ และสามารถน าไปใช้

เป็นพื้นฐานในวิชาชีพได้   ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับ ‘มากที่สุด’ ได้แก่ VDO การสอนท าให้เข้าใจเนื้อหา  เนื้อหา

และตัวอย่างประจ าหน่วยมีประโยชน์ ช่วยให้ท าแบบฝึกหัดได้ และน าไปใช้เป็นพื้นฐานในวิชาแคลคูลสัได้   
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Abstract 

The purposes of this study were to : 1) develop and find efficiency of e-learning on 

the topic of fundamental mathematics, 2)  compare the students’ fundamental mathematics 

before and after learning by using e-learning , 3) study students’ satisfaction towards learning 

activities by  using e-learning. The population consisted of 285 students, who were studying 

Calculus 1 for engineer, were formulated from the Faculty of Engineer, Rajamangala University 

of Technology Krungthep, year 2011 with fundamental scores less than 50%. The samplings 

were divided into 3 stage; 3 students for 1st stage, 10 students for 2nd stage and 30 students 

for 3rd stage. 

 The instruments of this research were: 1) e-learning on the topic of fundamental 

mathematics, 2) the pre-test and post-test on the topic of fundamental mathematics, and 3) 

questionnaires on satisfaction towards learning activities by using e-learning. The statistical 

analyses employed were mean, standard deviation, and t-test dependence. 

The results of this research were as follows: 1) The efficiency of e-learning on the 

topic of fundamental mathematics had the efficient of  89/78. 2) The fundamental 

mathematics’ scores after learning by using e-learning were significantly higher than before 

learning at the  0.05 level. 3) The total satisfactions with using e-learning fundamental 

mathematics were revealed in the level of “good”, as well as on the aspects of learning 

activities satisfaction such as language and sound are clear,    e-learning make the students 

have fundamental mathematics and useful for  basic  on their field. The level of “very good”  

in satisfaction of teaching’s Videos, it make fundamental mathematics’  students better , 

contents and examples in each content are useful for doing  exercise and have a basic for 

calculus for engineer.

  

1.  ค าน า 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานท่ีส าคัญวิชาหน่ึงของ

วิชาชีพทุกสาขา เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่

พัฒนาความคิดและสร้างสรรค์ ท าให้มีความคิดอย่าง

เป็นระบบระเบยีบ มีเหตุผล ซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคญั

ในวิทยาการหลายสาขา [1] จากการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพการศึกษาไทยพบว่าผู้เรยีนมี

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดมี

วิจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์ มีค่าต่ าสุด จาก



ผลการประเมินของ PISA 2009 โดย OECD ประเทศ

ไทยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที ่ 419 ซึ่งต่ ากว่า

คะแนนเฉลีย่ที่ 512  อยู่ในอันดับที่ 50 จาก 61 

ประเทศ [2] นอกจากน้ี นักศึกษาที่สอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนสอบ

วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ า ท าให้เป็นอุปสรรค

ในทางใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในรายวิชา

แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 1,2,3 ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานท่ี

ส าคัญของการเรียนในสาขาวิศวกรรม ท าให้ส่งผล

กระทบต่อการวางแผนการจดัการเรียนการสอน และ

ดัชนีช้ีวัดการผลิตบณัฑิตของคณะวิศวกรรม นอก 

จากนี้ยังส่งผลเสยีอย่างร้ายแรงต่อตัวนักศึกษา ทั้งใน

ด้านการไม่ส าเรจ็ การศึกษาตามเวลาที่ก าหนด และ

ด้านความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนักศึกษา สาเหตุที่ท า

ให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น มาจากพื้นฐานดั้งเดิม

ของนักศึกษาไม่ดีเพียงพอ ขาดการทบทวนบทเรียน 

ขาดการท าแบบฝึกหัด และขาดการศึกษาเพิ่มเติม  

  ดังนั้นผู้สอนควรที่จะน านวัตกรรม ใหม่ ๆ 

มาใช้ เพื่อช่วยแกป้ัญหาในการเรยีนการสอน และสื่อ

ที่ทันยุคทันสมัย ท าให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เกิด

แรงจูงใจในการเรียน [3] จากการศึกษาเนื้อหาพบว่า

ผู้เรยีน ควรมีพื้นฐานที่จ าเปน็ต้องใช้ในการเรียน

คณิตศาสตร์ในะดับอุดมศึกษา ไดแ้ก่ เรื่องการแยกตัว

ประกอบ การแก้สมการ การแก้อสมการ การท า

ก าลังสองสมบรูณ์ ค่าสมับูรณ ์ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานท่ี

จ าเป็นที่ต้องน าไปใช้ในการเรียน จากเหตแุละ

ความส าคญัที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วจิัยมีความสนใจที่จะ 

พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรบัทบทวนพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร ์ ในเรื่องการแยกตัวประกอบ การแก้

สมการ การแก้อสมการ การท าก าลังสองสมบรูณ ์

และ ค่าสมับูรณ ์ ส าหรับนักศกึษาวิศวกรรมระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ให้มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning 
พื้นฐานคณิตศาสตร์ 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์
ก่อนเรียนบทเรียน e-learning พื้นฐานคณิตศาสตร์
และหลังเรียน 
 2.3 เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
บทเรียน e-learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์หลังเรียนบทเรียน e-

learning พื้นฐานคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

4.  วิธีการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนา

บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณติศาสตร์   

 4.1 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร คณะ

วิชาวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555 ที่มีคะแนนพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ 50% มีจ านวน 285 คน 

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   แบ่งออก 



เป็น 3 กลุ่ม โดยวิธีสุ่มมาดังนี ้1)แบบเดี่ยว ( 1 : 1 ) 

จ านวน 3 คน  2)แบบกลุ่มเล็ก (1 : 10)  จ านวน 10 

คน และ 3)แบบภาคสนาม จ านวน 30 คน   

4.2 วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาปัญหาจากข้อสอบวิชาแคลคูลสั 1 

ส าหรับวิศวกร ของผู้ที่ได้ผลการเรียนต่ ากว่า 50 % 

พบว่านักศึกษามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี ได้แก ่

การแยกตัวประกอบ การท าก าลังสองสมบรูณ์ ค่า

สัมบูรณ์  อสมการ และ การกระจายก าลัง 

2) ออกแบบการวิจัยโดยใช้กลุ่มทดลองให้

ท าการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนบทเรียน e-

Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์  

  

O1 X O2 

O1  การทดสอบตัวแปรตามก่อนการทดลอง 

X   แทนการทดลองเรียนบทเรียน e-Learning 

ด้วยตนเอง 

O2  การทดสอบตัวแปรตามหลังการทดลอง    

เปรียบเทยีบผลการทดสอบระหว่าง O1 และ O2 

 

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบการวจิัย บทเรียน e-

Learning พื้นฐานคณิตศาสตร ์

3)  ผู้วิจัยท าการสรา้งบทเรียน e-Learning 

พื้นฐานคณิตศาสตร์ เป็น VDO แสดงการสอนเรื่อง

ต่างๆ ซึ่งในแต่ละเรื่องก็จะมตีัวอย่างทีเ่ป็นล าดบั

ขั้นตอนจากง่ายไปยาก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

เนื้อหา ที่จะมตีัวอย่างมากน้อยเทา่ไร ผู้เรยีนสามารถ

ใช้เรียนซ้ าเท่าไรก็ได้ ตามต้องการ หรือสามารถจะ

ออกจากบทเรียนเมื่อไรกไ็ด้แล้วแต่ความต้องการของ

ผู้เรยีน ซึ่งบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 

แบบ  VDO  นี้ ผู้เรียนจะเห็นภาพ และ เสียง และ

ขั้นตอนการน าเสนอเสมือนจริง ผู้วิจัยได้ท าการถ่าย 

การน าเสนอเนื้อหา และตัวอย่างในหัวข้อต่างๆ  เป็น 

File VDO จากนั้นจะ ท าการ UP Lode ขึ้น 

Youtube ช่ือ “Akramath” และท าการสร้าง 

MENU เชื่อมต่อ Link ไปยัง Youtube สามารถเข้า

ไปท่ี https://www.youtube.com/channel 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงบทเรียน e-Learning พื้นฐาน  

           คณิตศาสตร ์

4) พัฒนาบทเรียน โดยการน าบทเรียน e-

Learning พื้นฐานคณติศาสตรไ์ปทดลองใช้ กับ

นักศึกษาท่ีไม่เคยใช้ดังนี้  

https://www.youtube.com/channel


4.1) ทดลองแบบเดียว 1:1  ได้ท าการ

สุ่มนักศึกษาจ านวน 3 คน มาทดลองใช้ แล้วผู้วิจัยจะ

ท าการสัมภาษผู้ใช้เป็นรายบุคคล ได้พบปัญหา ได้แก ่

ด้านภาพ การบันทึกเสียง การใช้ค าอธิบาย 

4.2) ทดลองแบบกลุ่มเล็ก 1:10 ได้ท า

การสุ่มนักศึกษาจ านวน 10 คน มาทดลองใช้ แล้ว

ผู้วิจัยจะท าการสมัภาษผู้ใช้เป็นรายบุคคล พบว่า ควร

มีการปรับปรุง ความเหมาะสมของความยาวของ

เนื้อหา ควรมีการเพิ่มตัวอย่างในบางเรื่องจากง่ายไป

ยาก  

4.3) ทดลองแบบภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท า

การสุ่มนักศึกษาจ านวน 30 คน มาทดลองใช้ ก่อน

เรียนให้กลุม่ตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 

20 ข้อ แล้วจึงทดลองใช้บทเรียน e-Learning 

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนเป็น

เวลา 2 สัปดาห์เมื่อเรียนจบแตล่ะเรื่องผู้เรยีนจะท า

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน เก็บคะแนนระหว่างเรยีน (

1E ) เมื่อเรียนจบทุกหัวข้อ ผู้เรยีนจะท าแบบทดสอบ

หลังเรียนจ านวน 20 ข้อ เก็บคะแนนหลังเรียน ( 2E ) 

แล้วให้ผู้เรียนท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้

บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ ซึ่งสรปุ

วิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ไดด้ังภาพท่ี 3 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการพัฒนา บทเรียน e-Learning   

           พื้นฐานคณิตศาสตร ์

5. ผลการวิจัย  

 5.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน e-
Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 

ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) กับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จากการ
ทดลองภาคสนามของกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน  

คะแนนแบบฝึกหดั คะแนนแบบทดสอบ 

x  17.87 x  15.60 

E1 89.33 E2 78.00 

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
มีคะแนนของ E1 สูงกว่า E2 เป็นเพราะผู้เรยีนมีเวลา
ในการท าแบบฝึกหัดและมีเวลาไตรตรองมากกว่า 
ส่วน E2 มีคะแนนน้อยกว่าเนือ่งจากผู้เรียนมีเวลา
จ ากัดในการท าสอบ 

5.2  เปรียบเทียบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน e-Learning พื้นฐาน
คณิตศาสตร์  ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนโดยใช้ 
t-test ได้ผลดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ของคะแนนพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ก่อน

เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน e-Learning พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน 

คะแนนก่อนเรียน 

(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(20 คะแนน) 

x  6.3667 x  15.6000 

SD 1.42595 SD 1.54474 



จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ความรู้

พื้นฐานคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่

ก่อนเรียน 

ตารางที ่3 แสดงการทดสอบ ค่า t-test  ของคะแนน

พื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน  

 Paired 
Differences 

t df Sig. 2-
tailed 

Mean S.D. 
Pair 
1 

pre – 
post 

-9.23 1.10 -45.80 29 .00** 

** P<0.01  

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนความรู้

พื้นฐานคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน 
e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร ์

   
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์   

รายการ        x  SD. ความ 
หมาย 

1. ภาพการบรรยายมีความ 
    ชัดเจน  

4.32 1.38 มาก 

2. เสียงบรรบายมีความ   
    ชัดเจน 

4.44 1.45 มาก 

3. VDO มีเน้ือหาครอบคลุม 4.52 1.03 มากที่สุด 

4. การใช้งานมีความสะดวก 4.53 0.84 มากที่สุด 

5. เนื้อหาประจ าหน่วยม ี
    ประโยชน ์

4.52 0.92 มากที่สุด 

6. บทเรียนนี้ช่วยนกัศึกษา 
    ให้มีความรู ้

4.44 1.03 มาก 

7. บทเรียนนี้ช่วยให้ท า  4.58 0.72 มากที่สุด 

    แบบฝกึหัดได้  
8. บทเรียนนี้ช่วยให้ท า 
    ข้อสอบได ้

4.48 1.15 มาก 

9. สามารถน าไปใช้เป็น 
   พื้นฐานในวิชาแคลคูลัสได้ 

4.44 0.81 มาก 

10. สามารถน าไปใช้เป็น 
     พื้นฐานในวิชาชีพได ้

4.10 1.38 มาก 

รวม 4.44 1.07 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่ 3,4,5,7  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  

 
6. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
6.1 บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ มี

ประสิทธิภาพ (E1)/ (E2) = 89.33 / 78.00 [4] โดยมี
คะแนนของ E1 = 89.33 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีสูงส าหรับ
วิชาค านวณ  ส่วนท่ีมีคะแนนของ E1  สูงกว่า E2 เป็น
เพราะผู้เรยีนมีเวลาในการศึกษาและถ้าท าไม่ได้ก็
กลับไปทบทวนเนื้อหาได้ในจดุที่ตอ้งการจะศึกษา มี
เวลาในการท าแบบฝึกหัดมากกว่า ส่วน E2 มีคะแนน
น้อยกว่าเนื่องจากผู้เรียนมีเวลาจ ากัดในการท าสอบ
ถ้าผิดก็ผดิเลย นอกจากน้ีกลุ่มทดลองเป็นผู้ที่มี
พื้นฐานคณิตศาสตร์ต่ าอยู่แล้วจึงท าให้คะแนนการ
สอบไมสู่งถึง 80  

6.2 ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์หลังใช้สูงกว่าก่อน
ใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นเพราะ บทเรียน 
e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร ์ สามารถเรียนรูไ้ด้
ด้วยตนเองตามระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่ง
ผู้เรยีนจะเข้าเรียนเมื่อไหรกไ็ด้และนานเท่าไหรก็ได้ 



และเรียนซ้ ากี่ครั้งก็ได้ การบรรยายเสมือนจริงเหมือน
เรียนกับผู้สอนโดยตรงเนื่องจากบทเรียนเป็น VDO 
แสดงขั้นตอนการน าเสนอ ภาพ เสียง และเนื้อหาและ
ตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ท่ีท าให้เกดิความรู้ในเรื่อง 
การแยกตัวประกอบ  การท าก าลังสองสมบรูณ์  ค่า
สัมบูรณ์  อสมการ และการกระจายก าลัง ซึ่งเป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญต่อการเรียนวิชาแคลคูลสั 

6.3 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อบทเรียน 
e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ 
‘มาก’ รายข้ออยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด เป็น
เพราะ บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ มี
การสร้างและพัฒนาบทเรียนเป็นไปตามหลักการ
พัฒนา 3 ขั้นตอนได้แก่  แบบเดี่ยว  แบบกลุ่มเล็ก 
และแบบภาคสนาม [4] และเปน็บทเรียนท่ีมสีมบัติ
สอดคลองกับสมบัติของบทเรยีน e-Learning [5 ]  

7. ข้อเสนอแนะ 

     สถาบันควรให้การสนับผู้สอน ซึ่งเป็นผู้มี

ประสบการณ์การสอนและรู้ปัญหาได้อย่างดี นอก 

จากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี วิทยาการและ 

โปรแกรมใหม่ๆ  เป็นสิ่งจ าเป็นทีต่อ้งมีการท าวิจัยเพื่อ

หาเทคนิคใหม่ ๆ มาผลิตสื่อและพัฒนาสื่อให้มีความ

เหมาะสม ทันสมัยเหมาะกับยุคสมยั เช่น 

1) ควรจะมีการพัฒนาบทเรียน     e-

Learning ในเรื่องอื่นๆ และหลักสตูรอื่นๆ ที่เป็น

ความต้องการของใช้  

2)  ควรจะมีการพัฒนาบทเรียน ในระบบ

อื่นๆ ทีร่วดเร็วและทันสมัยให้ก้าวทันเทคโนโลยี เช่น 

ใช้กับระบบมือถือ  IPAD หรือ TABLET เป็นต้น 
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