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การคนควาแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบ
อิเล็กทรอนิกสเรื่องตุงกระดาง 2) เพื่อเปนการใหความรูเกี่ยวกับตุงกระดาง กลุมเปาหมายครั้งนี้
เปนกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 คน จากโรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เครื่องมือคือ สื่อรูปแบบเกาเปนหนังสือเรื่องรูปแบบและลวดลายตุงกระดาง และสื่อการเรียนรู
แบบอิเล็กทรอนิกสเรื่องตุงกระดาง ประเมินผลโดยการแบงผูประเมินออกเปน 2 กลุม คือ
1) ผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและประเมินสื่อ 2) กลุมเปาหมายเปนผูประเมินความพึงพอใจหลัง
การใชงานสื่อรูปแบบเกาคือหนังสือและสือ่ การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกสเรื่องตุงกระดาง
ผลการประเมินพบวา หลังจากที่ไดลองทดสอบกับกลุมเปาหมายแลว สื่อการ
เรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกสเรื่องตุงกระดาง นั้นมีประสิทธิภาพทําใหผเู รียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา
ไดเปนอยางดี จากการทดสอบความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย สื่อการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส
เรื่องตุงกระดาง มีความพึงพอใจในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมากกวาสื่อรูปแบบเกาคือ หนังสือเรื่อง
รูปแบบและลวดลายของตุงกระดาง โดยวัดจากเกณฑการประเมินผลสื่อการเรียนรูแบบอิเล็กทรอ
นิกสเรื่องตุงกระดาง คิดเปนรอยละ 95.6 และในสวนของสื่อหนังสือเรื่องรูปแบบและลวดลาย
ของตุงกระดางนั้นผลการประเมินคิดเปนรอยละ 69.5
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ABSTRACT
Because electronic learning (E-Learning) media has increasingly played a vital
role in the world today, this independent study is aimed to educate high school students on
Tungkradang by means of developing electronic learning media by the researcher herself. The
study was therefore conducted among 15 students randomly selected from the 9th grade of a high
school in the Chiang Mai city. Old learning media - a textbook concerning Tungkradang and
electronic learning media of Tungkradang developed by the researcher were also applied in the
study in order to find out whether the electronic media is more suitable and efficient than old
media for learners. To analyze this issue, the researcher resorted to collecting secondary
information regarding Tungkradang from a book so as to produce the electronic learning media,
and then collecting primary information from the target group. The consequence of this issue is
based on evaluation made by the students and media specialists.
The results of the study indicate that the majority (95.6%) of both the students
and the media specialists were satisfied with the electronic learning media of Tungkradang. Only
4.4% felt satisfied with the Tungkradang book. When analyzed in terms of efficiency, these
figures suggest that the electronic media is more suitable for learners than the old media.

