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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ระบบลงทะเบี ย นการศึ ก ษา 3) เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีการศึกษา 2561 จานวน 352 คน ซึ่งได้จากการใช้วิธีเลือกตัวอย่างการสุ่มอย่างง่าย และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ผลการวิจั ย พบว่า คุณ ภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบี ย นการศึก ษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีค่าเฉลี่ยรวมกันเท่ากับ 4.00 อยู่ใน
ระดั บ มาก ซึ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั งเรีย นด้ ว ยบทเรีย นออนไลน์ สู งกว่าก่ อ นเรีย นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ยรวมกัน
เท่ากับ 3.82 ระดับมาก ด้านการออกแบบหน้าจอ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.69 ระดับมาก ด้านการนาทางใน
บทเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมกันเท่ากับ 3.87 และระดับมาก ด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน มีค่ าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.76
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The objectives of this research were to development of e-learning courseware in
study program registration systems for first year undergraduate students in Pibulsongkram
Rajabhat University, to study the skills of e-learning about study program registration
systems, and to assess student satisfaction with their learning by using online learning in
study program registration systems. The sample in this study was352 first year undergraduate
students in Pibulsongkram Rajabhat University, first semester of academic year 2 0 1 8 . The
sample selection method was simple random sampling. The instruments used in the study
were e-learning in study program registration systems, achievements test before and after
implemented the course by e-learning courseware in study program registration systems,
and questionnaire assess student satisfaction with their learning by using online about study
program registration systems.
The quality of e-learning courseware in study program registration systems for first
year undergraduate students in Pibulsongkram Rajabhat University at a high level of 4.00 and
results of this research showed that the posttest achievement scored of the students
learned by e-learning courseware in study program registration systems higher than the
previous level of statistical significance at .0 5 , and the students were satisfied with the
presentation at a high level with the total average of 3.82, were satisfied with the screen
design at a high level of 3.69, were satisfied with the navigation lesson at a high level of 3.87
and were satisfied with the access and control lesson at a high level of 3.76.
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การวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลั กษณ์
จิตต์การุญ , ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญ วงศ์ระยับ และนางสาวประนอม หาญจริง ที่กรุณ าชี้แนะ
แนวทาง ให้ คาปรึ กษาและคอยช่ ว ยเหลื อ แก้ ไขปั ญ หาต่าง ๆ ด้ว ยความเมตตากรุณ าเสมอมา และผู้ วิจั ย
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ,อาจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล และอาจารย์
วิรัช งอกงาม ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนออนไลน์ ด้านเนื้อหา และด้านวัดผล
ประเมินผล จนประสบความสาเร็จ และได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทาวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมาก
ยิ่งขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ให้รูปแบบการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ยึดครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จึง
ส่งผลให้มีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริ มการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
จุดเน้นทางการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยมีเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นตัวส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นสาคัญ
ลักษณะการเรียนรู้ในอนาคตจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในการเรียนรู้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคล โดยมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามาประยุกต์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนเองสนใจตามกาลังความสามารถของตน ตามวิธีการและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ ต้องมีการจั ดเตรียมทรัพยากร คือ สื่ อการเรียนประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่ งพิ มพ์
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น โดยเฉพาะสื่อที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นับเป็นสื่อ
ที่มีกาลังมีบทบาทสาคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับ
บทเรียนได้ตลอดเวลา (กิดานันท์ มลิทอง, 2535)
สื่อการสอนออนไลน์นับเป็นเทคโนโลยีที่มีการตอบสนองต่อความต้องการทางการศึกษาของ
บุคคล ซึ่งเป็นการศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิตอล ทั้งทางด้านการเรียนการ
สอน การบริการทางการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อการตอบสนองความต้องการการศึกษาที่
ไร้พรมแดน ไร้เงื่อนไขของเวลา สถานที่ เป็นการจัดการศึกษาสนองตอบต่อความต้องการของเอกัตบุคคล
รวมทั้งการศึกษาโดยผู้เรียนเป็นสาคัญจะเป็นการศึกษาในสถานที่ ในห้องเรียน ที่บ้าน หรื อที่ใด ๆ ก็ได้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ตามความจาเป็นและความเหมาะสม (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ, 2546)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก
เริ่มก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนสนามบิน (โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
2) ส่วนวังจันทน์ เป็นสถานที่ตั้งแรกเดิมของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ 40 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 66
ถนนวังจัน ทน์ ใจกลางเมืองพิษณุโลก ปัจจุ บันเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒ นธรรมภาคเหนือตอนล่าง และโรงแรม
วังจันทน์ริเวอร์วิว ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3) ส่วนทะเลแก้ว เป็นที่ตั้งหลักในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่บริเ วณทุ่งทะเล
แก้ว ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ประมาณ 7 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก แต่เดิมนั้นเป็นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ รกร้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปี พ.ศ. 2524 (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
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กองบริการการศึกษา เดิมมีชื่อเรียกว่า “สานักส่งเสริมวิชาการ” วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยจัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2528 มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในกลุ่ ม วิ ท ยาลั ย ครู มี ผู้ อ านวยการส านั ก คนแรกคื อ รอง
ศาสตราจารย์วิทยา รุ่งอดุลพิศาล แต่เดิมสานักส่งเสริมวิชาการตั้งอยู่อาคาร 2 ภายในสถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม ส่วนวังจันทน์ จนมี ย้ายสานักงานมาส่วนทะเลแก้ว ใช้อาคารกฤษณาเป็นอาคารสานักงาน ในปี พ.ศ.
2548 ได้มีป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิการในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ สถาบั น ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม พ.ศ. 2538 ให้สานักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเป็นกอง ในสังกัดสานักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อ กอง
บริการการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ ปัจจุบั นอาคารสานักงาน ตั้งอยู่ ณ อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว แบ่งงานภายในเป็น 5 งานคือ งานบริหารทั่วไป งานรับเข้า
ศึกษา งานจัดการเรียนการสอน งานประมวลผลการศึกษา งานทะเบียนและสถิติ ซึ่งกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงครามเป็น หน่ วยงานรับผิดชอบดูแลนักศึกษาตั้งแต่รับเข้าศึกษา ตลอดจนการ
สาเร็จ การศึกษา ปั ญหาที่นักศึกษาพบเจอบ่อยจะเป็นเรื่องการลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนร่วม
กาหนดการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ เป็นต้น เมื่อนักศึกษาพบปัญหาก็
จะมาติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรง หรือก็ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ กองบริการการศึกษาจึงได้
จัดโครงการแนะนาน้องจองรายวิชา แต่ก็จะพบปัญหานักศึกษาบางคนเข้าร่วมกิจกรรมบ้างไม่เข้าร่วมบ้าง และ
จานวนผู้เข้าอบรมมาก จึงเป็นผลทาให้นักศึกษายังลงทะเบียนเรียนผิด และยังไม่เข้าใจการลงทะเบียนอย่าง
ถูกต้อง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนา
รูป แบบการเรียนรู้โดยใช้บ ทเรียนออนไลน์ ที่เป็นเทคโนโลยีที่มีการตอบสนองความต้องการการศึกษาที่ไร้
พรมแดน ไร้เงื่อนไขของเวลา และสถานที่ รวมทั้งการศึกษาโดยผู้เรี ยนเป็นสาคัญจะเป็นการศึกษาในสถานที่
ในห้ อ งเรี ย น ที่ บ้ าน หรื อ ที่ ไหน ๆ ก็ ได้ โดยใช้ เพี ยงคอมพิ ว เตอร์ หรือ สมาร์ท โฟน ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระบบ
อิน เทอร์ เน็ ต เพื่ อเชื่ อมต่ อ การใช้ งาน และมี ก ารน าทฤษฎี ADDIE Model (สมจิต จัน ทร์ฉาย, 2557) มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อให้มีประสิทธิภาพของบทเรียน ยังมีจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับการพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการแนะนาน้องจองรายวิชา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การจอง
รายวิชาเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ รายวิชาที่เปิดสอน โครงสร้างหลักสูตร การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตลอดจนการขอส าเร็จ การศึกษา และอื่น ๆ ที่นักศึกษาจาเป็นต้องรู้ ในการใช้ชีวิตที่ “มหำวิทยำลัยแห่ ง
ควำมสุข”

ปัญหำกำรวิจัย
เนื่องจากนักศึกษามีปัญหาการลงทะเบียนผิดพลาด ตรวจสอบผลการเรียน ตารางสอบไม่ได้
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อจะลงทะเบียนซ้าเพื่อปรับระดับผลการเรียนไม่ได้ ซึ่ง
อาจเป็นผลจากนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการแนะนาน้องจองรายวิชา หรือเข้าร่วมอบรมแล้วไม่เข้าใจใน
ระบบการลงทะเบียนการศึกษา ดังนั้นจึงมีการจัดทาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ทุกที่ ทุกเวลา
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คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ควรพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ เรื่อ ง ระบบลงทะเบี ย นการศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างไร
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื่อเรียนด้วยเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษาเป็นอย่างไร
3. นั กศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงครามมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบียนการศึกษาหรือไม่อย่างไร
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ระบบลงทะเบี ย นการศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษา
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ขอบเขตกำรวิจัย
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 1 รหั ส 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ตัวแปรที่ศึกษาหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งศึกษาผลสมฤทธิ์ทางการ
เรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
บทเรี ยนออนไลน์ หมายถึ ง บทเรี ย นที่ จั ดท าขึ้ น เป็ น สื่ อการเรี ยนรู้ ผ่ านระบบเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 โครงสร้างกองบริการการศึกษา
หน่วยที่ 2 ตัวอย่างหลักสูตร
หน่วยที่ 3 กาหนดการลงทะเบียน
หน่วยที่ 4 การลงทะเบียนเรียน
หน่วยที่ 5 การตรวจสอบ
หน่วยที่ 6 การสาเร็จการศึกษา
หน่วยที่ 7 การพ้นสภาพนักศึกษา
ระบบลงทะเบียนกำรศึกษำ หมายถึง ระบบของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบออนไลน์
นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี หมายถึ ง บุ ค คลที่ เข้ า ศึ ก ษาภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 1 รหั ส 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้จากบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบี ย นการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สามารถวัดผลการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบ
แบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดทั้งเชิงทางบวก และเชิงทางลบ หรือความรู้สึกที่ชอบใน
สิ่ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาจากการใช้ งานบทเรีย นออนไลน์ เรื่อ ง ระบบลงทะเบี ย น
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถนาบทเรียนออนไลน์ ที่ได้พัฒนาขึ้น
ไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
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2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สาหรับสาหรับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากการศึ ก ษาวิจั ย การพั ฒ นาบทเรีย นออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบี ย นการศึ กษาของนั ก ศึก ษา
ระดับ ปริญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บูล สงคราม โดยผู้ วิจัยได้ค้ นคว้า และรวบรวมเอกสาร
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบเป็นพื้นฐานของงานวิจัยครั้งนี้
1. บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
2. กระบวนการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3. ความพึงพอใจ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
1.1 ความหมายของบทเรียนอีเลิร์นนิง
อีเลิร์นนิง เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยี
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ และส่งผ่านองค์ความรู้ในรูปแบบต่ าง ๆ ไปยังผู้เรียนในสถานที่
แตกต่ า งกั น ให้ ได้ รั บ ความรู้ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ชี วิ ต ชี ว ากระบวนการเรี ย นรู้ จ ะถู ก
สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างเหมาะสมและนาไปใช้กับผู้เรียนในลักษณะของการศึกษาทางไกลและการฝึกอบรมโดยที่
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเองระบบอีเลิร์นนิงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จะดาเนินการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติเสมือนกับการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาปกติ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545 : 265)
อีเลิร์นนิง หมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอนหรือ
การอบรม ซึ่ง การนาเสนอด้วยอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง โดย
อาศัย เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหารวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบจัดการ
คอร์ส ในการบริหารการจัดการงานสอนต่าง ๆ เช่นการจัดให้มีเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ เช่น E-mail Web
Board สาหรับ ตั้งคาถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือกับวิทยากรการจัดให้ มี
แบบทดสอบหลั งจากเรีย นจบเพื่ อวัดผลการเรียนรวมทั้งจัดให้ มีระบบบั นทึก การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจากอีเลิร์นนิงนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาใน ลักษณะออนไลน์ ซึ่ง
หมายถึงเครื่องมือที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 5)
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล (2546 : 11) ได้กล่าวถึงความหมายของบทเรียนอีเลิร์นนิงไว้
ว่า Electronic - Learning เป็นการดาเนินการศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรื อดิจิตอล
ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อสนองความ
ต้องการการศึกษาที่ไร้พรมแดน ไร้เงื่อนไขของเวลา และสถานที่เป็นการจัดให้การศึกษา สนองตอบต่อความ
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ต้องการของเอกัตบุคคล รวมทั้งการศึกษา โดยผู้เรียนเป็นสาคัญจะเป็นการศึกษาในสถานที่ ในห้องเรียน ที่
บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบ Stand Alone หรือ Network Intranet หรือ Internet ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
ศุ ภ ชั ย สุ ข นิ น ทร์ (2545 : 15) ได้ ก ล่ า วว่ า บทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง มาจากค าว่ า
Electronic Learningหรือเป็นการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็คือการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือเป็นการ
เรียนรู้ทางใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนในรูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ วีดีโอ ซีดีรอม
สัญญาณดาวเทียม แลน อินเทอร์เน็ต
ใจทิ พ ย์ ณ สงขลา (2547 : 17) กล่ า วว่ า บทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง หรื อ บทเรี ย น
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ ใช้ สื่ อ ใด ๆ ที่ แ ปลงรู ป ให้ เป็ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี
ความหมายเหมาะสมในการส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดซึ่งหมายถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรวมทั้งการใช้เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องมีระบบบริหารเนื้อหา สาระการจัดการเรียน
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1.2 ลักษณะของบทเรียนอีเลิร์นนิง
บทเรียนอีเลิร์นนิง เป็นรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนทางไกลที่
เรีย กว่า Distance Learning โดยผู้ เรีย นจะต้องศึกษาเนื้ อหาจากสื่ อการสอนทางคอมพิว เตอร์ที่ ได้รับการ
ออกแบบและพั ฒ นาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อใช้ ในการน าเสนอเนื้ อ หาความรู้ในลั ก ษณะของสื่ อ ประสม
(Multimedia) ที่แบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อย (Module) โดยในแต่ละหน่วยมีการออกแบบกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจมีแบบทดสอบให้ตรวจสอบ
ความสามารถของตนเองส าหรั บ การเรี ย นในหน่ ว ยอื่ น ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ แม้ แ ต่ ร ะหว่ า งผู้ เรี ย นกั บ ผู้ ส อน ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวจะต้องอาศัยคุณลักษณะของทรัพยากรอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย (World Wide
Web) 3 ประการ (ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์, 2548 : 3) ได้แก่
1. การนาเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บที่ประกอบด้วยข้อความ กราฟิก
และมัลติมีเดียอื่น ๆ ที่สามารถนาเสนอได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของสื่อ
2. การสื่ อ สาร (Communication) ในลั ก ษณะของการส่ ง อี เมล์ โต้ ต อบกั น การ
สนทนาผ่าน อินเทอร์เน็ต การอภิปราย การประชุมทางไกล เป็นต้น
3. การปฏิสั มพั น ธ์ (Dynamic Interactive) ในลั กษณะของการสื บ ค้น การเข้าสู่
เว็บไซต์และ การบริหารจัดการเว็บไซต์การเรียนการสอน
1.3 องค์ประกอบของอีเลิร์นนิง
อีเลิร์นนิง ประกอบไปด้วย ส่วนสาคัญที่ทาหน้าที่ในการบริหารและจัดการบทเรียน
จัดการด้านเนื้อหา จัดการด้านการนาส่งบทเรียนไปยังผู้เรียน และจัดการด้านการทดสอบ ซึ่งส่วนประกอบทั้ง
4 ได้แก่ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545 : 273-275)
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1. Learning Management System (LMS)
Learning Management System (LMS) หมายถึ ง ระบบการจั ด การด้ า นการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็น ส่วนสาคัญของอีเลิร์นนิงจะต้องนาพา (Tracking) ผู้เรียนไปยังเป้าหมายที่ต้องการนับตั้งแต่การ
ลงทะเบียนเรียนจนถึงการประเมินผล
2. Content Management System (CMS)
Content Management System (CMS) หมายถึง ระบบการจัดการด้านเนื้อหา
ซึ่งเป็นส่วนบริการสาหรับผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนาบทเรียนในการสร้างสรรค์และนาเสนอเนื้อหาบทเรียนเริ่ม
ตั้งแต่เนื้อหาส่วนของการลงทะเบียน การรบรวม การจัดการเนื้อหา และการนาส่งเนื้อหา (Delivery) ไปยัง
เว็บ ไซต์ของอีเลิร์นนิงหรือการพิมพ์เป็นเอกสารหรือการบันทึกลงซีดีรอมเนื้อหาบทเรียนซึ่งเป็นองค์ความรู้
สาหรับผู้เรียนเหล่านี้จะถูกจัดการนาเสนอโดยระบบ CMS โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ก็ได้
ในกรณีที่เห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
3. Delivery Management System (DMS)
Delivery Management System (DMS) หมายถึง ระบบการจัดการด้านการนาส่ง
ซึ่งเป็นการนาส่งบทเรียนไปยังผู้เรียนได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์การนาส่งบทเรียนจึงรวมถึงการจัดการบทเรียน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซ์ทราเน็ต การพิมพ์ เป็นเอกสาร
สาหรับผู้เรียน การบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการนาส่งบทเรียน ในรูปแบบอื่น ๆ ไปยังผู้เรียนให้ศึกษา
บทเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ส่งผ่านโทรทัศน์ตามสาย เป็นต้น
ดรุ ณ รั ต น์ พึ่ ง ตน (2545 : 41-43) กล่ า ว่ า ในการออกแบบพั ฒ นาอี เ ลิ ร์ น นิ ง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักได้แก่
1. เนื้อหาบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในลักษณะใดเนื้อหาก็จะต้องถือว่าสาคัญ
ที่สุด ดังนั้น แม้ว่าจะพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงก็จะต้องให้ความสาคัญกับเนื้อหาเป็นอันดับแรก
2. ระบบบริ ห ารการเรี ย น หรื อ LMS ซึ่ ง ย่ อ มาจาก Learning Management
System ทาหน้ าที่เป็ น ศูน ย์ กลางในการติดต่อสื่ อสารและการกาหนดลาดับ เนื้อหาในบทเรียนแล้ ว ส่ งผ่ าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียนซึ่งรวมไปถึงขั้น ตอนการประเมินผลในแต่ละบทเรียนควบคุมและสนับสนุน
การให้บริการแก่ผู้เรียน
3. การติดต่อสื่อสาร ความโดดเด่นและความแตกต่างของอีเลิร์นนิงกับการเรียน
ทั่วไป คือ การนารูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (TWO - way Communication) มาใช้ประกอบใน
การเรียนเพื่อสร้างความสนใจและความตื่นตัวของผู้ เรียนให้ มากยิ่งขึ้น เช่น ในระหว่างบทเรียนก็อาจจะมี
แบบฝึกหัดเป็นคาถามเพื่อเป็นการทดสอบในบทเรียนที่ผ่านมาและผู้เรียนก็จะต้องเลือกคาตอบและส่งคาตอบ
กลับมายังระบบทันทีลักษณะแบบนี้จะทาให้การเรียนในระบบน่ าสนใจและรักษาเวลาในการเรียนได้ตามที่
กาหนดไว้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้วัตถุประสงค์สาคัญอีกประการติดต่อแบบ 2 ทาง คือ ใช้เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้ ผู้ เรี ย นได้ติ ดต่อ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ ยนความ คิดเห็ น ระหว่างตั วผู้ เรียนกับ ผู้ ส อน
ระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอื่น ๆ
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4. การสอน/การวัดผลการเรียน เป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่จะทำให้อีเลิร์นนิงเป็น
การเรียนที่ สมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับใดหรือวิธีใดก็ย่อมต้องมีการสอน การวัดผลการ
เรียนเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ แต่รูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันออกไป กล่ าวคือ ในบางวิชาต้องมีการวัด ระดับ
ความรู้ (Pretest) ก่อนสมัครเข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนในบทเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งจะ
ทาให้การเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหลักสูตรแล้วก็ควรจะ
มีก ารสอบย่ อยท้ ายบทและการสอบใหญ่ ก่ อนที่ จะจบหลั กสู ต รเพื่ อ เป็ น การวัด ประสิ ท ธิภ าพในการเรีย น
อีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
4.1 เนื้ อ หา (Content) เนื้ อ หาเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ สุ ด สำหรับ การ
พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง คุณภาพการเรียนการสอนของอีเลิร์นนิง และการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนในลักษณะนี้หรือไม่อย่างไร สิ่งสาคัญที่สุดคือเนื้อหาการเรียนซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้แก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนมี
หน้าที่ในการใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อทาการปรับเปลี่ยน (Convent) เนื้อหาสารสนเทศที่
ผู้สอนเตรียมไว้ให้เกิดความรู้โดยผ่านการคิดค้นวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตัวของผู้เรียนเองคาว่า
เนื้อหาในองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงนี้ไม่จากัดเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์หรือคอร์สแวร์เท่านั้นยังหมายถึง
ส่วนประกอบสาคัญอื่น ๆ ที่อีเลิร์นนิงจาเป็นต้องมีเพื่อให้เนื้อหามี ความสมบูรณ์องค์ประกอบของเนื้อหาที่
สาคัญ
4.2 ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Learning Management System)
องค์ประกอบสาคัญมากเช่นกันสำหรับอีเลิร์นนิง ได้แก่ระบบบริหารจัดากรเรียนวิชา ซึ่งเป็นเสมือนระบบที่
รวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไว้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้นี้อาจ
แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผู้ ส อน (Instructor) ผู้ เรีย น (Student) และผู้ บ ริห าร ระบบเครือ ข่ าย (Network
Administrator) ซึ่งมีเครื่องมือและระดับสิทธิในการใช้ที่จัดหาไว้ให้ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละการใช้
งานของแต่ละกลุ่มตามปกติแล้วเครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการรายวิชาต้องจัดการหาไว้ให้กับผู้ใช้ ได้แก่ พื้นที่
และเครื่ อ งมื อ สำหรั บ การช่ ว ยผู้ เรี ย นในการเตรี ย มเนื้ อ หาบทเรี ย น พื้ น ที่ แ ละเครื่ อ งมื อ สำหรั บ การทำ
แบบทดสอบ แบบสอบถาม การจัดฟ้ามข้อมูลต่าง ๆ นอกจานี้ระบบบริหารจัดการรายวิชาที่สมบูรณ์จะจัดหา
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารไว้สำหรับผู้ใช้ระบบ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
หรือเว็บ บอร์ด (Web-Board) หรือแชท (Chat) บางระบบ ก็ยังจัดหาองค์ประกอบพิเศษอื่น ๆ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกมากมาย เช่น การจัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าดูคะแนนการสอน ดูสถิติเข้าใช้งานในระบบ
การอนุญาตให้ผู้ ใช้สร้างตารางเรียนปฏิทินการเรียน เป็นต้น
4.3 รูปแบบการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication)
องค์ป ระกอบส าคัญ ของอีเลิ ร์น นิ งที่ ขาดไม่ ได้อีกประการหนึ่งคือการจัดให้ ผู้ เรียนสามารถติดต่อกับ ผู้ ส อน
วิท ยากร ผู้ เชี่ ย วชาญอื่ น ๆ รวมทั้ งผู้ เรี ย นด้ ว ยกั น ในลั ก ษณะที่ ห ลากหลายและสะดวกต่ อ ผู้ ใช้ ก ล่ าวคื อ มี
เครื่องมือที่จัดหาไว้ให้แก่ผู้เรียนได้มากกว่า 1 รูปแบบรวมทั้งเครื่องมือนั้นจะต้องมีความสะดวกใช้ซึ่งเครื่องมือที่
อีเลิร์นนิงควรจัดให้ผู้เรียนได้แก่ การประชุมทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงการ ประชุมทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
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การติดต่อสื่ อสารแบบต่างเวลาที่รู้จักกัน ในเว็บบอร์ดหรือการติดต่อสื่อสารแบบเดียวกัน เช่ น การสนทนา
ออนไลน์ เป็นต้น
4.4 แบบฝึกหัด / แบบทดสอบ องค์ประกอบสุดท้ายของอีเลิร์นนิงแต่ไม่ได้
มีความสาคัญน้อยที่สุดแต่อย่างใด ได้แก่ การจัดให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสในการตอบโต้ตอบเนื้อหาในรูปแบบของ
การทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบความรู้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดให้มีแบบฝึกหัดสาหรับผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ไว้ด้วยเสมอเพราะอีเลิร์นนิงเป็ นระบบการเรียนการสอนซึ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเป็นสา คัญ
ดังนั้นผู้เรียนจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบว่าตเองเข้าใจและรอบรู้ในเรื่องที่ศึ กษาด้วย
ตนเองมาแล้วอย่างดีหรือไม่ อย่างไร
2) การจัดให้มีแบบทดสอบผู้เรียนสามารถอยู่ในรูปแบบทดสอบ
ก่อนเรียนระหว่างเรียน หรือหลังเรียนก็ได้สาหรับอีเลิร์นนิงแล้วระบบบริหารจัดากรรายวิชาทาให้ผู้สอนมีความ
สะดวกในการจัดการสอบได้อย่างง่ายดาย
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1.4 ลักษณะสําคัญของอีเลิร์นนิง (e-Learning)
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 : 21-22) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้
1. Anywhere, Anytime หมายถึ ง อี เลิ ร์ น นิ ง (e-Learning) ควรต้ อ งช่ ว ยขยาย
โอกาสในการ เข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงในที่นี่หมายรวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูเนื้อหา
ตามความสะดวกของผู้เรียน
2. มั ล ติ มี เดี ย (Multimedia) หมายถึ ง อี เลิ ร์ น นิ ง (e-Learning) ควรต้ อ งมี ก าร
นาเสนอเนื้อหา โดยใช้ประโยชน์จากสื่อประสมเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อให้เกิด
ความคงทนในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
3. Non-linear หมายถึง อีเลิร์นนิง (e-Learning) ควรต้องมีการนาเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ตรง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการโดยอีเลิร์นนิงจะต้อง
จัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน
4. การโต้ตอบ (interaction) หมายถึง อีเลิร์นนิง (e-Learning) ควรต้องมีการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบ (มีปฏิสัมพันธ์) กับเนื้อหาหรือกับผู้อื่นได้ กล่าวคือ
4.1 อี เลิ ร์น นิ ง (e-Learning) ควรต้ อ งมี ก ารออกแบบกิ จ กรรมซึ่ งผู้ เรี ย น
สามารถโต้ตอบกับเนื้อหารวมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยตนเองได้
4.2 อีเลิร์นนิง (eLearning) ควรต้องมีการจัดหาเครื่องมือในการให้ช่องทาง
แก่ ผู้ เรี ย น ในการติ ด ต่ อสื่ อ สารเพื่ อ การปรึ ก ษา อภิ ป ราย ซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ส อน วิท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนๆ
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5) Immediate Response หมายถึ ง อี เ ลิ ร์ น นิ ง (e-Learning) ควรต้ อ งมี ก าร
ออกแบบให้มี การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล ซึ่งให้ผลป้อนกลับในทันทีแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ใน
ลักษณะของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) หรือแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
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1.5 วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 : 16-17) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้
1. สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการนาอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม
กล่าวคือนอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิงแล้วผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะ
อื่น ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน จากวีดิทัศน์ การใช้อีเลิร์นนิง ในลักษณะนี้เท่ากับว่ าผู้สอนเพียงต้องการ
จัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งสาหรับผู้เรียนในการเข้าถึงเนื้อหาเพื่อให้ประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติมกับผู้เรียน
2. สื่อเติม (Complementary) หมายถึง การนาอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติม
จากวิธีการสอนในลักษณะอื่น ๆ เช่น นอกจากคาบรรยายในห้องเรียนแล้วผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียน
เข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากอีเลิร์นนิง
3. สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึง การนาอีเลิร์นนิงไปใช้
ในลักษณะแทนที่การบรรยายในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ในปัจจุบันอีเลิร์นนิงส่วน
ใหญ่ในต่างประเทศจะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลักสาหรับแทนครูในการสอน
ทางไกลด้วยแนวคิดที่ว่ามัลติมีเดียที่นาเสนอทางอีเลิร์นนิงสามารถช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาได้ใกล้เคียงกับ
การสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ได้
กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 9-10) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของอีเลิร์นนิง ไว้ดังนี้
1. เป็นส่วนเสริม (Supplementary) ระดับนี้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ถูกนาเสนอ
ออนไลน์ สามารถถูก ค้ น พบได้ ในรู ป แบบอื่ น ๆ หน้ าที่ ข องสิ่ งต่ าง ๆ ที่ อ ยู่ อ อไนลน์ คื อ เป็ น ทางเลื อ กทาง
การศึกษา แก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่ง หรือเป็นการขยายโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เพิ่มเติม
2. เป็นองค์ประกอบ (Complementary) ระดับนี้เป็นการเพิ่มสื่อออนไลน์เข้าไป
กับวิธีนาเสนออื่น ๆ เช่น ในชั้นเรียนปกติ สื่อที่เป็นออนไลน์จัดว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องเข้า
ไปเรียนรู้หน้าที่ของสื่อชนิดนี้คือการให้ประสบการณ์การเรียนแก่ผู้เรียนซึ่งประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับประเภทของ
สื่อที่ใช้
3. เป็นการทดแทนสมบูรณ์แบบ (Comprehensive Replacement) ระดับนี้การ
นาเสนอ แบบออนไลน์จัดว่าเป็นรูปแบบหลักของการนาเสนอรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ร่ว มด้ ว ยได้ เช่ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ห รื อ สื่ อปฏิ บั ติก าร เป็ น ต้ น หน้ าที่ ข องสิ่ งต่ าง ๆ ที่ อ ยู่ ออนไลน์ คื อ เป็ น การให้
สิ่งแวดล้อมการเรียนอย่างสมบูรณ์ของเนื้อหากระบวนวิชา
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1.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง
การออกแบบโครงสร้างหรือลาดับของการนาเสนอเนื้อหาบทเรียนอีเลิร์นนิงบทหนึ่ง ๆ นั้น
จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สร้างจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542 : 51-56) ได้แก่
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) เป็ น ทฤษฎี ซึ่ งเชื่ อ ว่าจิ ต วิท ยาเป็ น เสมื อ น
การศึกษาทาง วิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ (Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้
ของมนุ ษย์เป็น สิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (Stimuli and Response) ซึ่งเชื่อว่าการตอบสนองกับสิ่งเร้าของมนุษย์เป็น
พฤติกรรมแบบแสดงอาการการกระทา (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) เป็น
ตัวการโดยทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้ จะไม่พูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย์ความทรงจา ภาพ ความรู้สึก โดย
ถื อ ว่ าค าเหล่ านี้ เป็ น ค าต้ อ งห้ าม (Taboo) ในลั ก ษณะที่ ก ารเรีย นเป็ น ชุ ด ของพฤติ ก รรมซึ่ งจะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น
ตามลาดับที่แน่ชัดการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องมีการเรียนตามขั้นตอนเป็นวัตถุประสงค์ไปผล
ที่ได้จากการเรียนขั้นแรกนี้จะเป็นพื้นฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆ ไปในที่สุด
บทเรียนอีเลิร์น นิง ที่ออกแบบตามแนวความคิ ดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะมี
โครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในลาดับที่
เหมือนกัน และตายตัวซึ่งเป็นลาดับที่ผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่าเป็นลาดับการสอนที่ดีและผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุดนอกนั้นจะมีการตั้งคาถาม ถามผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ โดยหากผู้เรียน
ตอบถูกก็จ ะได้รั บ การตอบสนองในรูป ผลป้ อนกลั บ ทางบวกหรือรางวัล (Reward) ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ เรี ย นตอบผิ ด ก็ จ ะได้ รั บ การตอบสนองในรู ป ของผลป้ อ นกลั บ ในทางลบและค าอธิ บ ายหรือ การลงโทษ
(Punishment) ซึ่งผลป้อนกลับนี้ถือเป็นการเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะบังคับให้ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
ตามวัตถุประสงค์เสียก่อน จึงสามารถผ่านไปศึกษาต่อยังเนื้อหาของวัตถุประสงค์ต่อไปได้หากไม่ ผ่านตามเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้ ผู้เรียนจะต้องกลับไปศึกษาในเนื้อหาเดิม อีกครั้งจนกว่าจะผ่านการประเมิน
2. ทฤษฎีปัญญานิยม
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่ไม่
เห็นด้วย กับสกินเนอร์ (Sinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการมองพฤติกรรมมนุษย์ไว้ว่าเสมือนเป็น
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ขอมสกี้เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจมนุษย์ไม่ใช่ผ้าขาวที่
เมื่อใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้นมนุษย์มีความนึกคิดมีอารมณ์ จิตใจและความรู้สึก ภายในที่แตกต่ างกัน
ออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรคานึงถึงความแตกต่างภายใน ของมนุษย์ด้วย
ทฤษฎีปัญญานิยมนี้ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่สาคัญในยุคนั้น กล่าวคือ ทฤษฎี
ปั ญ ญานิ ย มท าให้ เกิ ด แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การออกแบบให้ ลั ก ษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์
(Crowder) ซึ่งการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขาหากเมื่อเปรียบเทียบที่ออกแบบตามแนวความคิดของ
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พฤติกรรมนิยมแล้ว จะทาให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
อิสระมากขึ้นในการเลือกลาดับของการนาเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน บทเรียน อิเล็กทรอนิ กส์ ที่
ออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎีปัญญานิยมนี้ก็จะมีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะสาขาเช่นกัน โดย
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในลาดับที่ไม่เหมือนกันโดยเนื้อหาที่จะได้รับการนาเสนอต่อไปนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีปัญญานิยม
เวสท์และคณะ อ้างใน ณัฐกร สงคราม (2553 : 51 -52) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างไว้ดังนี้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้นในเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทาภายนอกซึ่ง
สามารถ สังเกตได้ในขณะที่ทฤษฎีปัญญานิยมมุ่งเน้นถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมนุษย์
2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งชี้ความสาคัญขององค์ประกอบย่อย ๆ แต่ละส่วนจาก
ส่วนหนึ่ งไปยังอีกส่วนหนึ่ งและจากส่วนประกอบต่าง ๆ ไปสู่ ภ าพรวมหรือวัตถุประสงค์รวมในที่สุดในทาง
กลั บ กั น นั้ น ทฤษฎี ปั ญ ญานิ ย มพยายามชี้ ในภาพรวมเป็ น หลั ก จากภาพรวมหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ร วมไปสู่
ส่วนประกอบและตามด้วยการมองจากส่วนประกอบต่าง ๆ ไปสู่ภาพรวมหรือวัตถุประสงค์รวมอีกครั้งหนึ่ง
3. ทฤษฎีพ ฤติกรรมนิ ยมมุ่ งเน้ นสิ่ งที่ เ ป็ นรูป ธรรมซึ่งสามารถจับ ต้อ งได้ในขณะที่
ทฤษฎีปัญญา นิยมมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถจับต้องได้
4. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ของมนุษย์ในลักษณะ
ของสิ่งที่มีอยู่แล้วและรอให้มนุษย์ค้นพบและเรียกกลับมาใช้ใหม่ในขณะที่ทฤษฎีปัญญานิยมมีความเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องของความรู้ในลักณะของสิ่งที่มนุษย์จาเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นหากต้องนาความรู้กลับมาใช้อีกก็จาเป็นจะ
ต้องการสร้างขึ้นมาใหม่
5. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเปรียบเทียบจิตใจมนุษย์เป็นเสมือนโรงงานประกอบชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงความเชื่อที่ ว่าสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมนุษย์นั้นเกิดจากการประกอบขึ้นของมนุษย์นั่นเองไม่มี
ความสลับซับซ้อนชิ้นส่วนในการประกอบเป็นอย่างไรผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นเช่นนั้นในขณะที่ทฤษฎีปัญญานิยม
เปรียบเทียบจิตใจเป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงความเชื่อที่ว่าสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมนุษย์นั้นเกิดจากการ
ประมวลผลภายในซึ่งมีการทางานที่สลับซับซ้อนและยากแก่การทาความเข้าใจ
6. ทฤษฎี พฤติ กรรมนิยมมุ่งเน้ นในผลลั พ ธ์ในขณะที่ ทฤษฎี ปัญ ญานิยมมุ่ งเน้น ใน
กระบวนการ
3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าโครงสร้างภายในของความรู้
ที่มนุษย์มีอยู่นั้นจะมีลักษณะเป็นโหมดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ในการที่มนุษย์เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น
มนุษย์จะนาความรู้ใหม่ ๆ ที่เพิ่งได้รับ นั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม (Pre-Existing knowledge)
รูเมลฮาร์ทและออโทนี่ (Rumelhart and Orto) ได้ให้นิยามความของคา โครงสร้าง ความรู้ไว้ว่าเป็นโครงสร้าง
ข้อมูล (Perception) การรับรู้ข้อมูลนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดโครงสร้างความรู้ (Schema) ทั้งนี้ก็
เพราะการรับรู้ข้อมูลนั้นเป็นการสร้ างความหมายโยงการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมภายในกรอบ
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ความรู้เดิมที่มีอยู่และจากการกระตุ้นโดยเหตุการณ์หนึ่งๆ ที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้นั้น ๆ เข้าด้วยกัน
การรับรู้เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรู้เนื่องจากไม่มีการเรียนรู้ใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการรับรู้นอกจาก
โครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แล้วนั้นโครงสร้างความรู้ยังช่วยในการระลึก (Recall) ถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มา
4. ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory)
ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าความรู้
แต่ละองค์ความรู้นั้นมีโครงสร้างที่แน่ชัดและสลับซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไปโดยองค์ความรู้บางประเภท
สาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพนั้นถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภทที่มีโครงสร้างตายตัว ไม่
สลับซับซ้อน (Well-Structured Knowledge Domains) เพราะตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผลที่แน่นอน
ของธรรมชาติขององค์ความรู้ในขณะเดียวกันองค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาถือว่าเป็ นองค์
ความรู้ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างตายตัวและสลับซับซ้อนเพราะ ความไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติขององค์
ความรู้อย่างไรก็ตามการแบ่งลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู้ตามประเภทสาขาวิชาไม่สามารถหมายรวมไป
ทั้งองค์ความรู้ในวิชาหนึ่ง ๆ ได้ทั้งหมดบางส่วนขององค์ความรู้บางประเภทสามขาวิชาที่มีโครงสร้างตายตัวก็
สามารถที่จะเป็นองค์ความรู้ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างตายตัวได้เช่นกัน แนวคิดในเรื่องความยืดหยุ่นทางปัญญา
นี้ส่งผลให้ เกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้า งขององค์
ความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ แนวคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) แม้ว่า
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้และความยืดหยุ่นทางปัญญาที่กล่าวถึงนี้จะมีความแตกต่างกันทางแนวคิดอยู่มากแต่
ทฤษฎีทั้งสองต่างก็ส่งผลต่อการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคื อ
ทฤษฎีทั้งสองต่างสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงสร้างการนาเสนอเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ในลักษณะสื่อหลายมิติเพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนว่าการจัดระเบียบโครงสร้างการนาเสนอเนื้อหา
บทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติจะตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของมนุ ษย์ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดีซึ่งตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างความรู้นอกจากนี้นาเสนอเนื้อหา
บทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติยังสามารถที่จะตอบสนองความแตกต่างของโครงสร้างขององค์ความรู้ที่ไม่
ชัดเจน หรื อมี ความสลั บ ซับ ซ้ อ นซึ่งเป็ น แนวคิ ดของทฤษฎี ค วามยืดหยุ่ นทางปั ญ ญาได้ อีก ด้ว ยโดยการจั ด
ระเบียบโครงสร้างการนาเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติจะอนุญาตให้ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะมี
อิส ระในการควบคุ มการเรีย นของตน (Learner Control) ตามความสามารถความสนใจ ความถนั ด และ
พื้นฐานความรู้ของตนได้อย่างเต็มที่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทั้งสองนี้ก็จะมี
โครงสร้างของบทเรียนแบบสื่อหลายมิติในลักษณะโยงใย(เหมือนใยแมงมุม) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอ
เนื้ อหาในล าดับ ที่ไม่เหมือนกัน และไม่ตายตัว โดยเนื้อหาที่จะได้รับ การนาเสนอจะขึ้ นอยู่กับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างการออกแบบตามแนวคิดของ
ทฤษฎีทั้งสองนี้กับการออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีนิยมคือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบตามแนวคิด
ของทฤษฎีทั้งสองนี้จะให้อิสระผู้เรียนในการควบคุมการเรียนของตนมากกว่าเนื่องจากการออกแบบที่สนับสนุน
โครงสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่ลึกซึ้งและสลับซับซ้อน (Criss - Crossing Relationship) มากกว่า
13
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1.7 ข้อได้เปรียบของ e-Learning (ถนอนพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 18-19)
1. อีเลิร์นนิง (e-Learning) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะ
การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดียสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความ
เพียงอย่างเดียว หรือจากการสอนภายในห้องเรียนของผู้สอนตื่นเน้นการบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอีเลิร์นนิง (e-Learning) ที่ได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างมีระบบจะช่วยทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในเวลาที่เร็วกว่า
2. อีเลิร์นนิง (e-Learning) ช่วยทาให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา เนื่องจากอีเลิร์นนิง (e-Learning) มีการจัดหาเครื่องมือ
(Courseware Management tools) ที่สามารถทาให้ผู้สอนติดตามการเรียนนของผู้เรียนได้
3. อีเลิร์นนิง (e-Learning) ช่วยทาให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้เนื่องจาก
การน าเอาเทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกต์ใช้ซึ่งมีลั กษณะการเชื่อมโยงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ในรูปของ
ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟฟิก วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกันในลักษณะที่ไม่เป็นเชิง
เส้ น (Non-Linear) ทาให้ Hypermedia สามารถนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบใย แมงมุ มได้ ดังนั้ นผู้ เรียนจึ ง
สามารถถึงข้อมูลใดก่อนหรือหลังก็ได้โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับและเกิดความสะดวกในการเข้าถึงของผู้เรียนอีก
ด้วย
4. อี เลิ ร์ น นิ ง (e-Learning) ช่ว ยท าให้ ผู้ เรีย นสามารถเรีย นรู้ได้ต ามจังหวะของตน (SelfPaced Learning) เนื่องจากการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนในด้านของลาดับการเรียนได้ (Sequence) ตามพื้นฐานความรู้ ความถนัด และความ
สนใจของตน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการทบทวนได้โดยไม่ต้อง
เรียนในส่วนเข้าใจแล้วซึ่งถือว่าผู้เรียนได้รับอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองจึงทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามจังหวะของตนเอง
5. อีเลิร์นนิง (e-Learning) ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพื่อน ๆ
ได้เนื่องจากอีเลิร์นนิง (e-Learning) มีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายเช่น ห้องสนทนา (Chat Room), เว็บบอร์ด
(Web Board), อี เมล (E-mail) เป็ น ต้ น ที่ เอื้ อ ต่ อ การโต้ ต อบ (Interaction) ที่ ห ลากหลายนอกจากนั้ น
อีเลิร์นนิง (e-Learning) ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ เนื้อหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกมส์ หรือการจาลอง เป็นต้น
6. อีเลิ ร์น นิ ง (e-Learning) ช่วยส่ งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้ อหาที่ มี
ความทันสมัยและตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันทีเพราะการที่เนื้อหาการเรียนรู้อยู่ในรูป
ของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (E-text) ซึ่งได้แก่ ข้อความ ที่ได้รับการจัดเก็บประมวลผล นาเสนอ และเผยแพร่
ทางคอมพิวเตอร์ทาให้มีข้อได้เปรียบสื่ออื่น ๆ หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความสามารถในการ
ปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
ความคงทันของข้อมูล
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7. อีเลิร์นนิง (e-Learning) ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เพราะผู้เรียนใช้การเรียนลั กษณะอีเลิร์นนิง (eLearning) จะไม่มีข้อจากัดในด้านการ
เดิน ทางมาศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่ งและสถานที่ใดสถานที่ห นึ่ง ดังนั้นอีเลิร์นนิง (e-Learning) จึงสามารถ
นาไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ได้ และยิ่งกว่านั้นยังสามารถนาอีเลิร์นนิง
(e-Learning) ไปใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี
8. อีเลิร์น นิง (elearning) ทาให้ สามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ ได้ในกรณีที่มี
การจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มีจานวนมาก และเปิดกว้างในสถานบันอื่น ๆ หรือบุคคลทั่วไปเข้ามา
ใช้อีเลิร์นนิง (e-Learning) ได้ซึ่งจะพบว่าเมื่อต้นทุนการผลิตอีเลิร์นนิง (e-Learning) เท่าเดิมแต่ปริมาณผู้เรียน
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น หรือขยายกว้างการใช้ออกไปก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนทางการศึกษานั่นเอง
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1.8 ประโยชน์ของบทเรียนอีเลิร์นนิง
มนต์ชัย เทียนทอง (2545 : 266-267) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนอีเลิร์นนิง ไว้ดังนี้
1. ความสะดวกสบาย (Convenient) ระบบการเรียนการสอนของบทเรียนอีเลิร์นนิงสามารถ
จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยชั้นเรียนผู้เรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนห่างไกล
หรือมีภ ารกิจ หน้ าที่การงานประจ าอยู่ ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนผ่านอีเลิร์นนิงได้ ทั้งที่อยู่ที่
บ้านพักอาศัย หรือสถานที่ทางาน เพียงแต่ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของอีเลิร์นนิง
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็ศึกษาบทเรียนได้ เนื่องจากการเชื่อมต่อ เข้าระบบต้องการเพียงชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านเท่านั้นซึ่งง่ายต่อการจดจาและสะดวกสบายกว่าการนาเอกสารหรือหนังสือติดตัวไปศึกษานอกสถานที่
2. ความสัมพันธ์กับปัจจุบัน (Relevant) เนื้อหาสาระและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในระบบ
การเรียนการสอนของอีเลิร์น นิงสามารถปรับเปลี่ ยนตามสถานการณ์ ปัจจุบันได้ง่ายซึ่งมีความทันสมัยและ
สัมพันธ์กับ ปัจ จุบัน มากว่าเนื้ อหาสาระและข้อมูล ในการเรียนการสอนแบบปกติซึ่งเป็นการดาเนินการตาม
หลักสูตรที่กาหนดไว้ล่วงหน้าหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมในสถานประกอบการณ์ที่ต้องการองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกระบบ
อีเลิร์นนิงซึ่งเนื้อหาสาระได้ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางสามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้
ทันสมัยและสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ง่ายและเร็วกว่า
3. ความเร็วแบบทันทีทันใด (Immediate) ผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิงเพียงแต่คลิกเมาส์เพื่อ
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนที่ปรากฏอยู่ก็สามารถศึกษาบทเรียนได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งการศึกษาและการ
ฝึกอบรมเพื่อประกอบอาชีพเมื่อประสบกับปัญหาใด ๆ ก็สามารถต่อเชื่อเข้ากับระบบและศึกษาข้อมูลที่ปรากฏ
อยู่ในอีเลิร์นนิงได้ทันที
4. ความเป็ นเลิศของระบบ (Excellent) อีเลิร์นนิงไม่เพียงแต่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่อีเลิร์นนิงยังสามารถนาเสนอเนื้อหาสาระและระบบการจัดการที่มีความ
เป็นเลิศทันสมัย และน่าสนใจทาให้การเรียนการสอนผ่านอีเลิร์นนิงเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ชวนติดตามมากกว่า
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ระบบการเรียนการสอนแบบปกติสามารถจัดการบทเรียนได้ตั้งแต่เริ่มบทเรียนจนถึงรายงานผลการเรียนได้ครบ
สมบูรณ์โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานศึกษาแต่อย่าง
5. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) นอกจากการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยตรงซึ่งถือว่าเป็น
รูปแบบปกติของการปฏิสัมพันธ์แล้วระบบอีเลิร์นนิงยังสามารถสร้างสรรค์ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่อยู่ต่างชุมชน
ด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ในลักษณะของระบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning System) ทาให้ การเรียนการสอนผ่ านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลั กษณะ
คล้ายกับการศึกษาในห้องเรียนปกติมากขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ชดเชยการเรียน
การสอนนด้วยตนเอง ซึ่งเคยได้รับการมองในแง่ลบว่าเป็นการเรียนรู้รายบุคคลที่ผู้เรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมในลักษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกันหรือการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวความคิดของกลุ่มที่เรียกว่า Constructivism System ทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกันมากขึ้น
6. ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) การเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิงจะเป็นการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกันหลายวิชา หรือที่เรียกว่า สหวิชาการ ซึ่งมีความหลากหลายมากกว่าการเรียนการสอนในระบบ
ปกติซึ่งเป็นการจัดการตามหลักสูตรรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากไม่มีข้อจากัดทางด้ านเวลาการสอน
เหมือนชั้นเรียนปกติ
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2. กระบวนการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นกระบวนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ที่ได้ตามมาตรฐานการออกแบบ
การเรี ย นการสอน (Instructional Design) โดยมี ก ระบวนการและขั้ น ตอนในการพั ฒ นาบทเรี ย น
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Courseware) ตามหลั กการพัฒ นาบทเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ ของ ADDIE MODEL คือการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
มีแบบจาลองจานวนมากมายที่นั กออกแบบการสอนใช้ และสาหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่าง ๆ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้
1. Analysis (การวิเคราะห์)
2. Design (การออกแบบ)
3. Development (การพัฒนา)
4. Implementation (การนาไปใช้)
5. Evaluation (การประเมินผล)
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานสาหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้นตอนอื่น ๆ ในระหว่าง
ขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระบุปัญหา, ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคาตอบที่ทาได้ ขั้นตอนนี้อาจประกอบด้วย
เทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ(ความจาเป็น) , การวิเคราะห์งาน, การวิเคราะห์
ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วย เป้าหมาย และ รายการภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูก
นาเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป
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2. ขั้นการออกแบบ (Design)
ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์
สาหรับพัฒนาการสอน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะต้องกาหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการสอน ซึ่ง
ได้รับการวินิจฉัยในระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ และขยายผลสารัตถะการสอน ประกอบด้วยรายละเอียดแต่
ละส่วน ดังนี้
1. การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม วิธีการนาเสนอ และ
แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test)
2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดาเนินเรื่อง (Storyboard)
(ขั้นตอนการเขียนผังงานและสตอรี่บอร์ดของ อลาสซี่)
3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัด
พื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนาเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่น ๆ สิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังนี้
3.1 การกาหนดความละเอียดภาพ (Resolution)
3.2 การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนาเสนอ
3.3 การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.4 ก ารก าห น ด สี ได้ แ ก่ สี ข อ งตั ว อั ก ษ ร (Font Color), สี ข อ งฉ าก ห ลั ง
(Background), สีของส่วนอื่น ๆ
3.5 การกาหนดส่วนอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้บทเรียน
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3. ขั้ น การพั ฒ นา (Development) (ขั้ น ตอนการสร้ า ง/เขี ย นโปรแกรมและผลิ ต เอกสาร
ประกอบการเรียน)
ขั้นตอนการพัฒนาสร้างขึ้นบนบนขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้
คือ สร้างแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะต้องพัฒนาการสอน และสื่อทั้งหมดที่ใช้
ในการสอน และเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (เช่น เครื่องมือสถานการณ์
จาลอง) และซอฟต์แวร์ (เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้
1. การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้
1.1 การเตรียมข้อความ
1.2 การเตรียมภาพ
1.3 การเตรียมเสียง
1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน
2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป
เป็นการสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยน story board ให้กลายเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปจะ
เป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของบทเรียน
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4. ขั้นการนําไปใช้ (Implementation)
เป็นขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นผล หมายถึงการนาส่งที่แท้จริงของการสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ชั้นเรียน หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานก็ตาม จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการนาส่ง
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนนี้จะต้องให้ การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนในสาร
ปัจจัยต่าง ๆ, สนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และ เป็นหลักประกันในการถ่ายโอน
ความรู้ของผู้เรียนจากสภาพแวดล้อมการเรียนไปยังการงานได้เป็นการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดยใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น หลังจากนั้น จึงทาการปรับปรุงแก้ไข
ก่อนที่จะนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
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5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2
กลุ่ม เรียนด้วยบทเรียน ที่สร้างขึ้น 1 กลุ่ม และเรียนด้วยการสอนปกติอีก 1 กลุ่ม หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้ง
สองกลุ่ม ทาแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียนขั้นตอนนี้
วัดผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอน การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการออกแบบการสอน
ทั้งหมด กล่าวคือ ภายในขั้นตอนต่าง ๆ และระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ และภายหลังการดาเนินการให้เป็นผลแล้ว
การประเมิน ผล อาจจะเป็ น การประเมิน ผลเพื่อพัฒ นา (Formative evaluation) หรือการประเมินผลรวม
(Summative evaluation) โดย 2 ขั้นตอนนี้ดาเนินการดังนี้
1. การประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative evaluation)
ดาเนินการต่อเนื่องในภายในและระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ จุดมุ่งหมายของการประเมินผลชนิด
นี้ คือ เพื่อปรับปรุงการสอนก่อนที่จะนาแบบฉบับขั้นสุดท้ายไปใช้ให้เป็นผล
2. การประเมินผลรวม (Summative evaluation)
โดยปกติเกิดขึ้นภายหลังการสอน เมื่อแบบฉบับขั้นสุดท้ายได้รับการดาเนินการใช้ให้เป็นผล
แล้ว การประเมินผลประเภทนี้จะประเมินประสิทธิผลการสอนทั้งหมด ข้อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติ
มักจะถูกใช้เพื่อการตัดสิ น ใจเกี่ยวกับ การสอน ( เช่นจะซื้อชุดการสอนนั้นหรือไม่ หรือจะดาเนินการต่อไป
หรือไม่)
3. ความพึงพอใจ
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่ อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน เว็บ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆ ท่าน ซึ่ง ได้สรุปความหมายของ
ความพึงพอใจ ไว้ดังนี้
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550 : 166) ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความ
พึงพอใจในการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ ได้รับผลตอบแทน คือ
ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญกาลังใจ สิ่ง
เหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ทางานรวมทั้งส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมาย
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มอร์ส (Morse, 1955 : 27 อ้างอิงใน สิทธิพล ใจเย็น , 2550 : 50) ให้ความหมายไว้ว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่สามารถถอดความเครียดของผู้ที่ทางานให้น้อยลงเพราะ ความเครียดจะทาให้เกิด
ความไม่พอใจในการทางาน ซึ่ งความเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการ ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความต้องการ
มากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนอง ความเครียด ก็จะลดน้อย ลงหรือหมดไป ความพึงพอใจก็จะมาก
ขึ้น
กู๊ด (Good, 1973 : 320 อ้างอิงใน สิทธิพล ใจเย็น, 2550 : 50) ให้ความหมายว่า ความ
พึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือความพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มี ต่องาน
กิลเมอร์ (Gillmer, 1966 : 80 อ้างอิงใน ปิยนุช โอสาร, 2555 : 53) กล่าวว่า ความพึง
พอใจในการทางานเป็นทัศนะของบุคคลที่มีต่องานและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดารงชีวิต
จากความหมายที่ กล่ าวมาสรุป ได้ว่า ความพึ งพอใจ หมายถึง ความคิ ด ความรู้สึ ก ที่
มนุ ษ ย์ แ สดงพฤติ ก รรมออกมาในการสนั บ สนุ น เมื่ อ มี ค วามรู้สึ ก ที่ ดี เห็ น ชอบต่ อ สิ่ งนั้ น ในทางบวก แต่ ใน
ขณะเดียวกันถ้ารู้สึกหรือแสดงออกไม่ดีหรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งนั้นในทางลบ คือความไม่พึง พอใจ อย่างไรก็ตาม
ความพึงพอใจของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเวลาและสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมหรือมีเครื่องจูงใจ
หรือสิ่งกระตุ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
การจู งใจสามารถนาไปสู่การเกิดความพึงพอใจได้ นักการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ได้คิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการทางานไว้ดังนี้
มาสโลว์ (Maslow, 1970 : 69 - 80) เสนอทฤษฎีความต้องการโดยการตั้งสมมติฐานไว้
ว่า “มนุษย์เรามีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือ พึงพอใจอย่าง
หนึ่งอย่างใดแล้ว ความต้องการสิ่งอื่น ๆจะตามมา ซึ่งความต้องการของคนเรา เกิดขึ้นซ้าซ้อนกันหรือความ
ต้องการอย่างหนึ่งยังไม่หมด ความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้น ได้” ความต้องการของมนุษย์ตามลาดับขั้น
ดังนี้
1. ความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ น ความต้ อ งการ
พื้นฐานของมนุษย์ เน้นสิ่งจาเป็นในการดาเนินชีวิต อาหารอากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา รักษาโรค ความ
ต้องการทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งที่เป็นอยู่
ปัจจุบันและอนาคต ความเจริญก้าวหน้า อบอุ่นใจ
3. ความต้ อ งการทางสั ง คม (Social Needs) เป็ น สิ่ ง จู ง ใจที่ ส าคั ญ ต่ อ การเกิ ด
พฤติกรรม ต้องการให้สังคมยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิก ต้องการความเป็นมิตร ความรักจาก เพื่อนร่วมงาน
4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem Needs) ความอยากมีชื่อเสียง การยกย่องจาก
สังคม อยากมีอิสรภาพ
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5. ความต้ อ งการความส าเร็จ ในชี วิ ต (Self - Actualization Needs) เป็ น ความ
ต้องการในระดับสูง ต้องการความสาเร็จทุกอย่างในชีวิต
จากการศึกษาสรุปได้ว่า แนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ครูผู้สอนสามารถนามาใช้ใน การ
จั ดการเรี ย นการสอนได้ เพราะการสร้ างแรงจูงใจให้ กับ ผู้ เรียนสามารถน าไปสู่ ความต้อ งการที่ ได้รับ การ
ตอบสนองจะทาให้เกิดความพึงพอใจ เมื่อผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ
ยกตัวอย่างเช่น การให้ รางวัลหรือผลตอบแทน การได้รับการยกย่อง ชมเชย ส่ งผลให้ ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจใน การเรียนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ น่าพึงพอใจและมีพัฒนาการเรียนรู้
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
พิริยะ ตระกูล (2550 : 101-108) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning
รายวิชามนุษย์กับสังคม สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาจาก
การเรียนบทเรียน e-Learning รายวิชามนุษย์กับสังคม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทเรียน e-Learning รายวิชา
มนุษย์กับสังคม สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.77/71.67 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษย์กับสังคม
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ส่วนความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลังเรียนจากบทเรียน e-Learning โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41
กาญจนา รัตนธีรวิเชียร (2555 : 105-110) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา
อัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงาน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง การ
วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ วิชาอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียน
ผังงาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั กศึกษาต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนผังงาน
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.21/80.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
80/80 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมาก
ด้านการออกแบบสื่อ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 และระดับดีมาก ด้านประสิทธิภาพการสอน มีค่าเฉลี่ยรวม
4.78
อารีย์ญา โพธิ์กระสังข์ (2558 : 81-86) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง
การใช้อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ CS5 สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒ นา
บทเรียน อีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้ อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ CS5 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้ อะโดบี ดรีม
วีฟเวอร์ CS5 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียน
อีเลิร์นนิ ง ซึ่งผลการวิจัย พบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้ อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ CS5 มีประสิทธิภ าพ
E1/E2 เท่ากับ 82.00/88.00 ซึ่งมีป ระสิ ทธิภ าพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 และผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้ อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ CS5 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นเรศ ขันธะรี (2558 : 295-297) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ
ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ในรูป แบบเว็ บ เพจผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิท ยาลั ย และมีป ระสิ ท ธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 พร้อมทั้ งเปรียบเที ย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักศึกษาที่ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน e-learning และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรีย น
ด้วยบทเรียน e-learning ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สาหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีประสิทธิภ าพเท่ากับ
87.70/83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ลัดดาวรรณ ศรีฉิม (2558 : 90-97) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง หลั กการทาโครงานคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วย
โปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎี ส ร้ า งสรรค์ ค วามรู้ เรื่ อ ง หลั ก การท าโครงานคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 85/85 และเพื่ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรู้
จากบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ผ่ านเว็บ ด้ ว ยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎี ส ร้า งสรรค์ ค วามรู้ เรื่ อ ง
หลักการทาโครงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนว
ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง หลักการทาโครงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลการวิจับพบว่า การ
สร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎี
สร้ า งสรรค์ ค วามรู้ เรื่ อ ง หลั ก การท าโครงานคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากั บ
86.13/87.83 สูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ที่กาหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง หลักการทาโครงาน
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46
วิชิต แสงสว่าง (2560 : 142-143) ได้ ท าวิจั ยเรื่อง ผลการใช้ บ ทเรีย น E-learning เรื่อ ง
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
และหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น E-learning รายวิ ช าสั ม มนาทางคอมพิ ว เตอร์ศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นด้ว ยบทเรีย น E-learning รายวิช าสั มมนาทางคอมพิ วเตอร์ศึกษา พร้อมทั้ง ศึกษาความพึ งพอใจของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีต่อการใช้บทเรียน
E-learning ซึ่งผลการวิจัยพบว่าบทเรียน E-learning มีประสิทธิภาพ 80.93/81.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลความพึงพอใจ
บทเรียน E-learning โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
ไพโรจน์ ภู่ทอง (2560 : 233-234) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาบทเรียน e-learning เรื่อง
โปรแกรมนาเสนอผลงานของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พั ฒ นาการพั ฒ นาบทเรี ย น e-learning เรื่ อ งโปรแกรมน าเสนอผลงานของนั ก ศึ ก ษาเจเนอเรชั่ น วาย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้ วยการพัฒนาบทเรียน
21

e-learning เรื่องโปรแกรมนาเสนอผลงานของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผลวิจัย
พบว่ า การพั ฒ นาบทเรี ย น e-learning เรื่ อ งโปรแกรมน าเสนอผลงานของนั ก ศึ ก ษาเจเนอเรชั่ น วาย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สร้างขึ้นมีค่า 81.5/82.3 บทเรียนมีคุ ณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนผ่าน e-learning อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Tauro (1981 : 643-A) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และเจตคติ
วิชา เคมี ของนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนวิชาเคมี 127 มหาวิทยาลัยคอนเนคติกัทในสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน กลุ่มแรกเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีการเรียน
การสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และมีเจต
คติต่อวิชาเคมีในเชิงบวกสูงกว่านักเรียนที่มีการเรียนการสอนปกติ นอกจากนี้ นักศึกษายังแสดงความคิดเห็นว่า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิ ชาเคมีเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่ประสิทธิภ าพสามารถช่วยเพิ่ม
ความกระตือรือร้นในการเรียนและจูงใจนักศึกษาในการ เรียนมากยิ่งขึ้น
Pathak (1999 : 78-79) ได้เสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในรูปของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ 2 ประการ คือ 1) คอมพิวเตอร์สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้ เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์เป็ นนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยเร้าความสนใจ กระตุ้นความสนใจให้ ผู้เรียนฝึกให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านวีดิทัศน์ภาพ และเสียง ซึ่งเป็นการช่วยให้เข้าถึงเอกสารจริงโดยการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิการเรียนรู้
สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ 2) ด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์สามารถเสนอบทเรียนได้อย่างไม่จากัด
ผู้เรียนได้ตัดสินใจด้วยตนเองและได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ยังเป็นครูที่ดีที่สุดเนื่องจากไม่มี
วันหยุด และตอบสนองได้อย่างฉับไว
McAlpine (2000) [Online] ศึกษาการนาการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ร่วมกับวิธีการ
เรีย นรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เพื่อเพิ่มทักษะในด้านการวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสารการเจรจา
ต่อรองการประสานและการทางานร่วมกันเป็นทีมของนิสิตบัณฑิตศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อการทางานร่วมกันโดยเฉพาะการได้เรียนรู้ข้อมูลจากผู้เรียนอื่นทาให้เกิดความ
เข้าใจในการเรียนเพิ่มขึ้นแต่บางส่วนเห็นว่าการอภิปรายบนเครือข่ายไม่มีความเป็นธรรมชาติควรใช้โทรศัพท์ใน
การสื่ อสารมากกว่าในขณะที่ส่ วนใหญ่ เห็ น ด้ว ยว่ามีการพั ฒ นาตนเองในทักษะการแก้ไขปัญ หาและการใช้
ประสบการณ์และความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันพบว่ามีค่อนข้างน้อยจะ
สนทนากันเฉพาะในงานที่รับมอบหมาย และยุติการสนทนาในเวลาสั้นมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่จัดให้บ้าง
เล็กน้อยมีการตอบกระทู้หลักของผู้ สอนโดยเฉลี่ย 16-65 ข้อความซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงข้อความส่วนใหญ่เป็น
การสรุปเนื้อหาสั้นมีความยาวประมาณหนึ่งย่อหน้า ที่ส่วนใหญ่อ้างจากประสบการณ์ของตนเองรวมข้อความที่
เกิดขึ้นในการเรียนทั้งหมด 450 ข้อความ
Lee and Huang (2004) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิ ทธิ ภ าพของเนื้อหา ดิจิทัล
(digital content) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ได้แก่ เว็บ เพจสไลด์ในรูป
โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) และโปรแกรมสถานการณ์จาลอง โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบที่ใช้ใน
การเรียนการสอนในระบบปกติซึ่งเน้นการบรรยายในห้ องเรียนและการอ่าน จากตารา โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น การได้รับความรู้ วิธีการเรียนของผู้เรียน การเพิ่มแรงจูงใจ ของผู้เรียน และผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Investment - ROI) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบทั้งสามดังกล่าวที่ใช้ในการ
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เรียนการสอนในระบบ e-Learning มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่า
รูปแบบที่ใช้ในการเรียนการสอนในระบบ ปกติ
ผลจากการศึ กษาเอกสารการวิจัย ที่เกี่ยวข้องพบว่า การใช้บ ทเรีย นอี เลิ ร์นนิ ง จะช่ว ยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกั บการเรียนการสอนแบบปกติ โดยข้อดีของ การ
จัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เป็นวิธีการสอนที่มีสื่อประสมหลายแบบรวมไว้ที่จุดเดียว ซึ่งเป็น
การกระตุ้น ให้เกิดความน่าสนใจในการเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความ
ต้องการและทบทวนความรู้ได้ อีกทั้งยังช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องเวลา สถานที่ และช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนโดยผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนและผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
ผู้เรียน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนอีเลิ ร์นนิงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ สื่อสาร อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ ผู้สอนนามา
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จะแสดงให้ถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง โดยมีการ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในวิจัยครั้งนี้ ยังมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องเวลา สถานที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ตามความต้องการ และทบทวนความรู้ได้ พร้อมกับการพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการแนะนาน้องจอง
รายวิชา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเกี่ยวกับ ระบบการ
ลงทะเบียนการศึกษาต่อไป
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการทดลองโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยโปรแกรม Google sites โดย
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จานวน 352 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบการ
สุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) เพื่ อ 1) พั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ระบบลงทะเบี ย น
การศึกษา ของนั กศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พิบู ล สงคราม 2) หาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาเมื่อเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และ 3) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ โดยมีขั้นตอนในบทเรียนออนไลน์ สรุปได้ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการ
เรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากการศึ ก ษาวิจั ย การพั ฒ นาบทเรีย นออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบี ย นการศึ กษาของนั ก ศึก ษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เป็ น วิจัย เชิ งพั ฒ นา (The Research and
Development) โดยวิธีการดาเนินการวิจัย มีดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
คณะ
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
รวม
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 2,935 คน
จำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ 1
328
503
826
342
331
92
513
2,935

2. กลุ่มตัวอย่ำง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 256 จานวนนักเรียน 352 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งมีการ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727-728) เพื่อการคานวณในการ
กาหนดขนาดของกลุ่ มตั ว อย่ างของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา ที่ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ร้อ ยละ 95 ยอมให้ เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5
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จำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ 1
39
60
99
41
40
11
62
352
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ตำรำงที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คณะ
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
รวม
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผู้วิจัยแบ่งการสร้างเครื่องมือออกเป็น 3
ประเภท ประกอบด้วย
1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแต่ละประเภทดังกล่าวมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. บทเรียนออนไลน์กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ ตลอดจนการสร้างบทเรียนออนไลน์ในการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึก ษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยอาศัยหลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒ นาอย่างมีระบบตามรูปแบบของ
ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

ภำพที่ 2 หลักการออกแบบนวัตกรรมของ ADDIE MODEL
ที่มา : หนึ่งฤทัย แก้วแหร้ (2561)
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1.1 ขั้นกำรวิเครำะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ดาเนินการในขั้นการวิเคราะห์ ดังนี้
1.1.1 วิเคราะห์ เนื้อหาข้อมูลด้านการพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ จากเอกสาร ตารา
เอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน กาหนดกลุ่มผู้เรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และผู้เรียนที่สามารถใช้วิธีการเรียนเนื้อหาแบบเป็นตอน ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโยงกันน่าจะ
มีความพร้อมในการเรียนด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (Wildish, 1996)
1.1.3 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์
1.1.4 วิเคราะห์ เนื้ อหาโดยเนื้ อหาบทเรียนออนไลน์ จากเอกสาร คู่มือ นั กศึ กษา
คาสั่งระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 โครงสร้างกองบริการการศึกษา
หน่วยที่ 2 ตัวอย่างหลักสูตร
หน่วยที่ 3 กาหนดการลงทะเบียน
หน่วยที่ 4 การลงทะเบียนเรียน
หน่วยที่ 5 การตรวจสอบ
หน่วยที่ 6 การสาเร็จการศึกษา
หน่วยที่ 7 การพ้นสภาพนักศึกษา
1.2 ขั้นกำรออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ดาเนินการในขั้นการออกแบบ ดังนี้
1.2.1 กาหนดจุดปะสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์
1.2.2 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และทาให้ผู้เรียนบบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1.2.3 นาเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
1.2.4 แก้ไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีที่มีความผิดพลาด
1.2.5 จัดทาเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์
1.2.6 จาแนกองค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์ เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) เนื้อหาของบทเรียน (Content)
2) ระบบบริหารการเรียน (LMS)
3) การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4) การประเมินผล (Evaluation)
1.3 ขั้นกำรพัฒนำ (Development) ผู้วิจัยได้ดาเนินการในขั้นการพัฒนา ดังนี้
การพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน โดยใช้เครื่องมือและ
โปรแกรมดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์
2) ระบบปฏิบัติการ
3) เว็บไซต์สาหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ (https://sites.google.com)
4) โปรแกรมตกแต่งภาพ
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
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1) ศึกษาเนื้อหา และความรู้เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์
2) กาหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษา
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3) นาโครงสร้างและเนื้อหา มาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์
4) บทเรียนที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของ
บทเรียนออนไลน์ เพื่อหาข้อบกพร่อง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ ตามแบบประเมินที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
5
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับดีมากที่สุด
4
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับดีมาก
3
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับน้อย
1
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด
โดยผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์แปลความหมายไว้ดังนี้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมากที่สุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด
โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วยจานวน 3 ท่านดังนี้
1. ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยและประเมินทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. นายวิรัช งอกงาม
นายทะเบียน
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5) นาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละหน่วย และปรับแบบอักษรให้อ่านง่ายขึ้น

1.4 ขั้นกำรนำไปใช้ (Implementation) โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการในขั้นการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ ดังนี้
บทเรียนที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มี
การทดสอบใช้ ผ่ า นเว็บ ไซต์ https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg กั บ กลุ่ ม เจ้ าหน้ า ที่ ก องบริก าร
การศึกษา และนั กศึกษา มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม รวมทั้งสิ้ น 10 คน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้
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บทเรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นนาบทเรียนออนไลน์มาใช้จริงกับกลุ่มประชากร คือ นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 2,935 คน ซึ่ง
ได้จากการเก็บข้อมูลจากโครงการอบรมระบบลงทะเบียนการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เข้าศึกษา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพียงจานวน 352 คน
เท่านั้น
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1.5 ขั้นกำรประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยได้ดาเนินการในขั้นการประเมินผล ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยโปรแกรม Google Sites
2) ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษามี ต่ อ การใช้ ง านบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากผู้เชี่ยวชาญประเมิน คุณ ภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 4.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับดีมาก
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2. กำรตรวจควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบทดสอบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบตรวจความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ เพื่อหาข้อบกพร่องนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์จานวน 3 ท่านดังนี้
1) ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยและประเมินทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2) ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3) นายวิรัช งอกงาม
นายทะเบียน
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากข้อมูลการตรวจสอบตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ แล้วนามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อคาถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 –
1.00 ดังนี้
+1 คะแนน แน่ใจว่าคาถามนั้นสามารถวัดได้ ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
0
คะแนน ไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสามารถวัดได้ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
-1
คะแนน แน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้
โดยปรับข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยมีข้อคาถามใน 1 วัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 - 2 ข้อโดย
ชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ จานวน 10 ข้อที่สามารถใช้เป็นข้อคาถามได้
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3. กำรตรวจสอบควำมตรงของแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยกาหนดรูปแบบของการประเมินมีลักษณะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบียนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งมีขั้นตอน
การพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากตาราและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
2. สร้ างแบบประเมิน ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่ มี ต่อบทเรีย นออนไลน์ เรื่อ ง
ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาม
ประเด็นเนื้อหาที่กาหนดตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบ
ความตรงของเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยและประเมินทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2) ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3) นายวิรัช งอกงาม
นายทะเบียน
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยใช้แบบประเมิน ความพึงพอใจ ตามแบบประเมินที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น มีลั กษณะ
เป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
5
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับมาก
3
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับน้อย
1
หมายถึง
มีระดับความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด
โดยผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์แปลความหมายไว้ดังนี้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด
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4. นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยกาหนดค่าเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
กาหนดค่าในการแปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได้ น าบทเรีย นออนไลน์ เรื่อ ง
ระบบลงทะเบี ย นการศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม โดยดาเนินการทดลองเชิงปฏิบัติการดังนี้
1. ดาเนินนัดหมายนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดโครงการอบรมระบบลงทะเบียนการศึกษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. การด าเนิ น การหาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ระบบการ
ลงทะเบียนการศึกษา
1) ผู้วิจัยอธิบายวิธีการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
2) ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2) ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ างเรีย นด้ว ยบทเรีย นออนไลน์ เรื่อ ง ระบบลงทะเบี ย น
การศึกษา ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาศึกษาผ่านสื่อสมาร์ทโฟนส่วนบุคคล
3) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรียน
ตำรำงที่ 3 แผนการดาเนินการทดลอง
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
X
เมื่อ

X

แทน

T1
T2

แทน
แทน

กำรทดสอบหลังกำรทดลอง
T2 – T1

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ด้วยโปรแกรม Google Sites ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การทดสอบก่อนการทดลอง
การทดสอบหลังการทดลอง
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3. ประเมิ น ความพึ งพอใจ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรีย นด้ ว ยบทเรีย นออนไลน์ เสร็จ สิ้ น แล้ ว นั้ น ให้
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
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1. สถิติพื้นฐำน
1) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553)
𝑥̅ =

เมื่อ

𝑥̅
แทน
∑ 𝑥 แทน
𝑛
แทน

∑𝑥
𝑛

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมคะแนนในชุดข้อมูล
จานวนข้อมูลทั้งหมด
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2) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553)
∑(𝑥 − 𝑥̅ )2
s=√
𝑛−1

เมื่อ

𝑠
∑
𝑥
𝑥̅
𝑛

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวม
คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล
จานวนข้อมูลทั้งหมด
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2. สถิติกำรหำคุณภำพเครื่องมือ
1) การหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย, 2539)
∑𝒓
𝑰𝑶𝑪 =
𝒏
𝐼𝑂𝐶 แทน
∑ 𝑟 แทน
𝑛
แทน

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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เมื่อ

3. สถิติอ้ำงอิง
1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test
Dependent (ล้วน สายยศ และอังคณา, 2538)
𝑡=

2
2
√𝑛 ∑ 𝐷 − (∑ 𝐷 )
𝑛−1

𝑡
𝐷
∑𝐷
(∑ 𝐷2 )
𝑛

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ
ค่าผลต่างระหว่างคู่
ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนน
ผลรวมของผลต่างระหว่างคู่คะแนนยกกาลังสอง
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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เมื่อ

∑𝐷
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากการศึ ก ษาวิจั ย การพั ฒ นาบทเรีย นออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบี ย นการศึ กษาของนั ก ศึก ษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองตามกระบวนการแล้ว
ได้ผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั งเรี ย นสู งกว่ าก่ อ นเรีย น เมื่ อ เรีย นด้ ว ยเรีย นด้ ว ยบทเรี ย น
ออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ ซึง่ มีเนื้อหาจานวน 7 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 โครงสร้างกองบริการการศึกษา
หน่วยที่ 2 ตัวอย่างหลักสูตร
หน่วยที่ 3 กาหนดการลงทะเบียน
หน่วยที่ 4 การลงทะเบียนเรียน
หน่วยที่ 5 การตรวจสอบ
หน่วยที่ 6 การสาเร็จการศึกษา
หน่วยที่ 7 การพ้นสภาพนักศึกษา
ทั้ ง นี้ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเรียน
บทเรียนออนไลน์แต่ละหน่วย จานวน 7 หน่วย พร้อมทั้งทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก
การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ซึ่งการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้มีการหา
คุณภาพของบทเรียนตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของผู้เชี่ยวชาญ (N=3)
̅
𝒙
4.24
4.67
4.67

รายการประเมิน
ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
1. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
34

S.D.
0.41
0.58
0.58

ระดับ
ดีมาก
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

̅
𝒙
4.33
4.33
4.00
4.00
3.67
4.07

S.D.
0.58
0.58
0.00
0.00
0.58
0.58

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.67

0.58

ดีมากที่สุก

4.67
4.33

0.58
0.58

ดีมากที่สุด
ดีมาก

3.67

0.58

ดีมาก

3.67
3.92

0.58
0.58

ดีมาก
ดีมาก

4.67

0.58

ดีมากที่สุด

3.67
3.67
3.67
3.90
4.33
4.33
4.00

0.58
0.58
0.58
0.49
0.58
0.58
0.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.67

0.58

ดีมาก

3.67

0.58

ดีมาก

3.67

0.58

ดีมาก

3.67
3.89
4.33
3.67

0.58
0.58
0.58
0.58

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.67

0.58

ดีมาก

4.00

0.53

ดีมาก

มห
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ยาล
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รายการประเมิน
3. โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
4. ความน่าสนใจในการดาเนินเรื่อง
5. ระดับความยาก – ง่าย ในการนาเสนอเนื้อหา
6. เนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
7. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละด้าน
ด้านแบบทดสอบและการประเมินผล
1. ความสอดคล้องกันระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์
2. ความถูกต้องของสรุปผลคะแนนแบบทดสอบ
3. การรายงานผลตอบรับ
4. ความชัดเจนของคาสั่งหรือคาอธิบายขั้นตอน
การทาแบบทดสอบ
5. ความเหมาะสมของจานวนแบบทดสอบของแต่ละส่วน
ด้านการออกแบบ
1. ความเหมาะสมของการใช้สีและขนาด ของภาพ
และตัวอักษร
2. การออกแบบส่วนประกอบบนหน้าจอ
3. การใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ
4. การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วนสวยงาม ง่ายต่อการใช้
ด้านการจัดการบทเรียน
1. การลาดับเนื้อหาให้ผู้เรียนร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิง
2. การจัดการข้อมูลผู้เรียน และผู้สอน
3. การจัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
4. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และการให้ผล
ตอบกลับ (Feedback)
5. การให้โอกาสผู้เรียนควบคุมลาดับการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม
6. การสุ่มข้อสอบมีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
7. การรายงานผลข้อมูล และสถิติต่าง ๆ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การติดต่อสื่อสารผ่านกระดานถาม - ตอบ (Web board)
2. การบริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการ และอื่น ๆ
3. การติดต่อสื่อสารผ่านห้องสนทนาอิเล็กทรอนิกส์
(Chat room)
ค่าเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม มีค่าเฉลี่ยรวม 4.00 และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ ด้านเนื้อหาและการ
ดาเนินเรื่อง ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับดีมาก ด้านแบบทดสอบ
และการประเมินผล ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับดีมาก ด้านการ
ออกแบบ ค่าเฉลี่ ยรวม 3.92 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านการจัดการ
บทเรียน ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับ ดีมาก จึงมีคุณภาพที่
สามารถนาไปใช้ทดลองต่อไปได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบี ยนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 5

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
การทดลอง
n
S.D.
t
̅
𝒙
ก่อนเรียน
352
3.64
1.52
-30.75*
หลังเรียน
352
7.25
0.85
*p < .05

p

.000

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา พบว่าก่อนเรียนมีค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 และหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.25 ซึ่งจะสังเกตุว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการ
เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ระบบลงทะเบี ย นการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบู ลสงคราม โดยได้มีการแบ่งความพึงพอใจทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาเสนอ
̅ = 3.82, S.D. = 0.79) ส่วนด้านการออกแบบหน้าจอมี (𝒙
̅ = 3.69, S.D. = 0.82) ส่วนด้านการนาทาง
(𝒙
̅ = 3.87, S.D. = 0.72) และด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน (𝒙
̅ = 3.76, S.D. =
ในบทเรียนมี (𝒙
0.76) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 6, ตารางที่ 7, ตารางที่ 8 และตารางที่ 9 ตามลาดับ ดังนี้
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ระดับ

0.78

มาก

0.75

มาก

0.80

มาก

0.77

มาก

0.74
0.80

มาก
มาก

0.88

มาก

0.79

มาก
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการนาเสนอข้อมูล
ข้อคาถาม
̅
𝒙
1. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook และ
Email ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร
3.88
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได้
2. มีแบบฝึกหัดที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่ง
3.86
ก่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น
3. เนื้อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมกับ
3.86
วัตถุประสงค์
4. มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเว็บไซต์อื่นเพื่อให้ผู้เรียน
3.85
ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
5. มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสม
3.80
6. มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
3.80
7. การนาเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
3.66
และวีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา
ค่าเฉลี่ยรวม
3.82

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในด้าน
การนาเสนอข้อมูลมากที่สุด คือ มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook และ Email ที่ผู้เรียนสามารถ
ใช้ในการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.88 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 รองลงมาคือ มีแบบฝึกหัดที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น, เนื้อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์,มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาใน
เว็บไซต์อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม , มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสม,
มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน เข้าใจง่า ย และการนาเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิ
ทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา
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3.80

0.76

มาก

3.80

0.80

มาก

3.74

0.78

มาก

3.72

0.82

มาก

3.71

0.80

มาก

3.64
3.62

0.83
0.84

มาก
มาก

3.61

0.84

มาก

3.56
3.69
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ
ข้อคาถาม
1. การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอออกเป็นส่วน ๆ
ได้ชัดเจนเหมาะสม
2. มีข้อแนะนาวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3. การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุ่มควบคุมต่าง ๆ
มีความคงที่สม่าเสมอ
4. สีพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสม
5. เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและ
สัมพันธ์กับเนื้อหา
6. การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม
7. ปริมาณข้อความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม
8. ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์
มีความเหมาะสมชัดเจน
9. รูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในด้าน
การออกแบบหน้าจอมากที่สุด คือ การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอออกเป็นส่วน ๆ ได้ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 รองลงมาคือ มีข้อแนะนาวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย, การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุ่มควบคุมต่าง ๆ มีความคงที่สม่าเสมอ, สีพื้นหลังของบทเรียนมี
ความเหมาะสม, เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับเนื้อหา, การใช้สีของตัวอักษรมีความ
เหมาะสม, ปริมาณข้อความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม, ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ มี
ความเหมาะสมชัดเจน และรูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม
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̅
𝒙

S.D.

ระดับ

3.92

0.72

มาก

3.81
3.87

0.72
0.72

มาก
มาก
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการนาทางในบทเรียน
ข้อคาถาม
1. จุดเชื่อมโยง เช่นปุ่ม (Button) สัญลักษณ์รูป (icon)
มีความเหมาะสมสื่อความหมายเข้าใจได้ชัดเจน
สะดวกต่อการใช้งาน
2. การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในด้าน
การนาทางในบทเรียนมากที่สุด คือ จุดเชื่อมโยง เช่นปุ่ม (Button) สัญลักษณ์รูป (icon) มีความเหมาะสมสื่อ
ความหมายเข้าใจได้ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72
รองลงมาคือ การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72

มห
าวิท
ยาล
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน
ข้อคาถาม
S.D.
ระดับ
̅
𝒙
1. โครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี
3.78
0.76
มาก
สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและไม่สับสน
2. บทเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุม
3.76
0.74
มาก
ลาดับการเรียนได้ด้วยตนเอง
3. สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว
3.74
0.79
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.76
0.76
มาก
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในด้าน
การเข้าถึงและการควบคุมบทเรียนมากที่สุด คือ โครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี สามารถเข้าใช้
งานได้สะดวกและไม่สับสน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 รองลงมาคือ บทเรียน
มีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุมลาดับการเรียนได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
ได้สะดวกและรวดเร็ว
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจั ย ครั้ งนี้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อพั ฒ นาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบี ยนการศึ กษา ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 352 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ซึ่ง
แบ่งออกเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 39 คน, คณะครุศาสตร์ จานวน 60, คณะวิทยาการ
จัดการ จานวน 99 คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 41 คน, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน 40 คน, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จานวน 11 คน และ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น จ านวน 62 คน และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการท าวิจั ย คื อ บทเรีย นออนไลน์ เรื่อ ง ระบบลงทะเบี ย น
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าสถิต t-test Dependent
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ มีเนื้อหาบทเรียนจานวน 7 หน่วย
ได้ แก่ หน่ ว ยที่ 1 โครงสร้ างกองบริ การการศึ ก ษา, หน่ ว ยที่ 2 ตัว อย่างหลั ก สู ต ร, หน่ ว ยที่ 3 กาหนดการ
ลงทะเบียน, หน่วยที่ 4 การลงทะเบียนเรียน, หน่วยที่ 5 การตรวจสอบ, หน่วยที่ 6 การสาเร็จการศึกษา และ
หน่วยที่ 7 การพ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษาของนัก ศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม
4.00 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.53 อยู่ ในระดั บ ดี ม าก ซึ่ ง การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
แบบทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเรียนบทเรียนออนไลน์แต่ละหน่วย จานวน 7 หน่วย พร้อมทั้ง
ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พบว่า นักศึกษามีคะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบลงทะเบี ย นการศึกษา ของนั กศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (𝑥̅ = 3.79, SD = 0.77)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ มีเนื้อหาบทเรียนจานวน 7 หน่วย
ได้ แ ก่ หน่ ว ยที่ 1 โครงสร้ างกองบริ ก ารการศึ ก ษา, หน่ ว ยที่ 2 ตั ว อย่างหลั ก สู ต ร, หน่ ว ยที่ 3 ก าหนดการ
ลงทะเบียน, หน่วยที่ 4 การลงทะเบียนเรียน, หน่วยที่ 5 การตรวจสอบ, หน่วยที่ 6 การสาเร็จการศึกษา และ
หน่วยที่ 7 การพ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษาของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม
4.00 และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับดีมาก โดยสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ พิริยะ
ตระกูล (2550 : 101-108) ซึ่งพบว่า บทเรียน e-Learning รายวิชามนุษย์กับสังคม สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึ กษา ของนั กศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พิบู ล สงคราม พบว่านักศึก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีผลทาให้นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาได้อย่างมีระบบตามรูปแบบของ ADDIE Model โดยมีการบอก
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียน มีการทาแบบทดสอบก่ อนการเรียน และทาแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อศึกษา
บทเรียนครบทั้ง 5 หน่วย เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจบทเรียนโดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชิต แสง
สว่าง (2560 : 142) ซึ่งพบว่าการเรีย นด้วยบทเรียนอีเลิ ร์นนิง รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นเรศ
ขันธะรี (2558 : 295) ซึ่งพบว่าการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึ กษาและพล
ศึกษา ส าหรับนั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี มีคะแนนมัธยฐานผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นั ก ศึกษาที่เรีย นด้ว ยบทเรี ย นออนไลน์ เรื่อ ง ระบบลงทะเบี ยนการศึกษา ของนัก ศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนด้วยบทเรียน
̅ =3.79) ซึ่งอาจเกิดจากการออกแบบบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา อยู่ในระดับมาก (𝒙
ออนไลน์ให้สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลา สถานที่ เกิดความสะดวกสบายในการศึกษาบทเรียน และยังไม่
ก่อให้เกิดความเครียดโดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร (2555 : 110) ซึ่งพบว่าการ
พั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ วิ ช าอั ล กอริ ทึ ม เบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง การเขี ย นผั ง งานส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91
ระดับดีมาก ด้านการออกแบบสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และระดับดีมาก ด้านประสิทธิภาพการสอน มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.78 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพโรจน์ ภู่ทอง (2560 : 227) ซึ่งพบว่านักศึกษามีความ
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พึ ง พอใจที่ มี ต่ อ บทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ งโปรแกรมน าเสนอผลงานของนั ก ศึ ก ษาเจเนอเรชั่ น วาย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24
จากการวิจั ย ครั้ งนี้ ส รุ ป ได้ว่าผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นรู้ข องนั กศึ กษาก่อ นเรียนและหลั งเรียนด้ ว ย
บทเรียนออนไลน์เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัด
อบรมนักศึกษาต่อไป เนื่องด้วยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดย
การศึกษาเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลา สถานที่ และการสร้างบทเรียนยังเอื้ออานวยประโยชน์ให้กับนักศึกษาใน
การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตามความช้าเร็วของตนเอง จึงทาให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนยังมีความพึงพอใจในการใช้งานบทเรียน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ได้อย่างอย่างทันท่วงที
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการจัดกิจกรรมการอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ระบบลงทะเบียนการศึกษา โดย
การปฏิบัติตามบทเรียนออนไลน์นั้น อาจารย์ผู้สอน หรือวิทยากรควรให้คาแนะนาชี้แจง แนวทางปฏิบัติแก่
นักศึกษาให้กระทาตามขั้นตอนแนะนาการใช้งาน และควรเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ และความมีระเบียบวินัยใน
การศึกษาบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง เพื่อให้การใช้งานบทเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษาควรพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการเรียนรู้ (LMS) เป็นของตนเองเพื่อให้ มี
ความพร้อมต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสัมพันธ์กับคณะที่สังกัด เจตคติ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
2. ควรพัฒ นาบทเรียนออนไลน์โดยคานึงถึงความแตกต่าง และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
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คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งอกงาม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. อาจารย์วิรัช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2. อาจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
ภาคผนวก ข

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่ งมือ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

วันที่

กบศ. พิเศษ / ๒๕๖๑

เรื่อง

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี ภายใน ๙๑๑๓

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

ด้ ว ย นายสหรั ฐ ทองยั ง และนางสาวจุ ฑ ามาศ ชั ญ ญะพิ เ ชฏฐ์ กองบริ ก ารการศึ ก ษา
สานักงานอธิการบดี กาลังดาเนินการศึกษาวิจัยสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
ในการนี้ กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวประนอม หาญจริง)

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กบศ. พิเศษ / ๒๕๖๑

เรื่อง

วันที่

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เรียน อาจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี ภายใน ๙๑๑๓

ด้ ว ย นายสหรั ฐ ทองยั ง และนางสาวจุ ฑ ามาศ ชั ญ ญะพิ เ ชฏฐ์ กองบริ ก ารการศึ ก ษา
สานักงานอธิการบดี กาลังดาเนินการศึกษาวิจัยสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
ในการนี้ กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวประนอม หาญจริง)

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

วันที่

กบศ. พิเศษ / ๒๕๖๑

เรื่อง

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เรียน อาจารย์วิรัช

งอกงาม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี ภายใน ๙๑๑๓

ด้ ว ย นายสหรั ฐ ทองยั ง และนางสาวจุ ฑ ามาศ ชั ญ ญะพิ เ ชฏฐ์ กองบริ ก ารการศึ ก ษา
สานักงานอธิการบดี กาลังดาเนินการศึกษาวิจัยสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
ในการนี้ กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวประนอม หาญจริง)

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
ภาคผนวก ค

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
คาชี้แจง แบบประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
รายการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง,
ด้านแบบทดสอบและการประเมินผล, ด้านการออกแบบ, ด้านการจัดการบทเรียน, ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตอนที่ 1 โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามรายการที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง
เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
5 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมระดับมาก
3 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมระดับพอใช้
1 หมายถึง มีระดับความเหมาะสมระดับต่า
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

รายการประเมิน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรือ่ ง
1. โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
2. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
3. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละด้าน
4. ระดับความยาก – ง่าย ในการนาเสนอเนื้อหา
5. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
6. ความน่าสนใจในการดาเนินเรื่อง
7. เนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
ด้านแบบทดสอบและการประเมินผล
1. ความชัดเจนของคาสั่งหรือคาอธิบายขั้นตอนการทาแบบทดสอบ
2. ความสอดคล้องกันระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
3. ความเหมาะสมของจานวนแบบทดสอบของแต่ละส่วน
4. การรายงานผลตอบรับ
5. ความถูกต้องของสรุปผลคะแนนแบบทดสอบ
ด้านการออกแบบ
1. การออกแบบส่วนประกอบบนหน้าจอ
2. ความเหมาะสมของการใช้สีและขนาด ของภาพและตัวอักษร
3. การใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ
4. การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วนสวยงาม ง่ายต่อการใช้
ด้านการจัดการบทเรียน
1. การลาดับเนื้อหาให้ผู้เรียนร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิง
2. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และการให้ผลตอบกลับ (Feedback)
3. การให้โอกาสผู้เรียนควบคุมลาดับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4. การจัดการข้อมูลผู้เรียน และผู้สอน
5. การจัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
6. การสุ่มข้อสอบมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
7. การรายงานผลข้อมูล และสถิติต่าง ๆ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การบริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการ และอื่น ๆ
2. การติดต่อสื่อสารผ่านกระดานถาม - ตอบ (Web board)
3. การติดต่อสื่อสารผ่านห้องสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ (Chat room)

ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..............
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของแบบทดสอบในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เพื่อนาไปใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน “ระบบลงทะเบียนการศึกษา” สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและผลของการวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จะนาไปใช้ใน
การปรับปรุงแบบทดสอบต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใครขอความกรุณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาการประเมินแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ โดยการพิจารณากาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

+1 คะแนน แน่ใจว่าคาถามนั้นสามารถวัดได้ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
0 คะแนน ไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสามารถวัดได้ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
-1 คะแนน แน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
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ความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
+1 0
-1

ข้อคาถาม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. ข้อใดคือชื่อเดิมของกองบริการการศึกษา
ก. โครงการจัดตั้งสานักส่งเสริมวิชาการ
ข. หน่วยส่งเสริมวิชาการ
ค. กองส่งเสริมวิชาการ
ง. สานักส่งเสริมวิชาการ
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลจากการตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
ก. กาหนดวันการเรียนการสอน
ข. กาหนดการลงทะเบียนเรียน
ค. กาหนดการสอบปลายภาคการศึกษา
ง. กาหนดการเปิดปิดภาคการศึกษา
3. ข้อใดคือเว็บไซต์ที่ตรวจสอบกาหนดการลงทะเบียนเรียนได้
ก. http://www.psru.co.th
ข. http://www.psru.ac.th/reg
ค. http://www.reg.psru.ac.th
ง. http://www.psru.reg.co.th

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4. ข้อใดคือ "รหัสผ่าน" เข้าใช้งานระบบการลงทะเบียนเรียน
ก. รหัสประจาตัวนักศึกษา
ข. รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
ค. วัน เดือน ปีเกิด
ง. หมายเลขโทรศัพท์
5. การยื่นใบคาร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่น นักศึกษาต้องดาเนินการ
อย่างไร
ก. สามารถยื่นได้เลยพร้อมใบลงทะเบียนเรียน
ข. กรอกเหตุผลที่ขอเรียน ลงชื่อแสดงความนับถือ และผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา
ค. สามารถยื่นเอกสารได้ทันที
ง. กรอกข้อมูลยื่นยันในระบบลงเรียนร่วมกับหมู่อื่นเท่านั้น
6. ธนาคารใดที่รับชาระค่าบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ก. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ค. ธนาคารออมสิน
ง. ธนาคารไทยพาณิชย์
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ความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
+1 0
-1

ข้อคาถาม

ก. รายวิชาที่เปิดสอน
ข. ตารางสอน
ค. ตารางสอบ
ง. ตารางเรียน
8. จากภาพข้างล่างเป็นการแสดงผลอะไร

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

7. จากภาพข้างล่างเป็นการแสดงผลอะไร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ก. รายวิชาที่เปิดสอน
ข. ตารางสอน
ค. ตารางสอบ
ง. ตารางเรียน
9. ข้อใดคือ ข้อมูลที่เข้าใช้งานระบบตรวจสอบผลการเรียน
ก. รหัสประจาตัวนักศึกษา
ข. รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
ค. วัน เดือน ปีเกิด
ง. หมายเลขโทรศัพท์
10. นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้นั้นต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมและค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมวิชาเอกไม่ต่ากว่าเท่าไร
ก. 1.60 / 1.80
ข. 2.00 / 2.50
ค. 2.50 / 2.50
ง. 2.00 / 2.00

ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..............
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
ภาคผนวก ง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ภาพที่ 3 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
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ูลส
งคร
าม
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ภาพที่ 4 กองบริการการศึกษา

ภาพที่ 5 ตัวอยางหลักสูตร
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งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
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ช

ภาพที่ 6 กําหนดการลงทะเบียน

ภาพที่ 7 การลงทะเบียนเรียน
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพที่ 8 การตรวจสอบ

ภาพที่ 9 การสําเร็จการศึกษา
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพที่ 10 การพนสภาพนักศึกษา
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ประวัติผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการ

ประสบการณ์ในการทางาน/การวิจัย
สถานที่ติดต่อ

ผู้ร่วมวิจัย

: นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์
: นักวิชาการศึกษา
: กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
: กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7070419
หมายเลขโทรสาร 055-267098
e – mail : jeep419@hotmail.com
-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สังกัด คณะ/สานัก/กอง/ศูนย์
ระดับการศึกษา

: นายสหรัฐ ทองยัง
: นักวิชาการศึกษา
: กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: 113/1 หมู่ที่ 3 ตาบลวังลึก อาเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120
หมายเลขโทรศัพท์ 087-6591125
หมายเลขโทรสาร 055-267098
E – mail : saharat2535@hotmail.com

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สังกัด คณะ/สานัก/กอง/ศูนย์
ระดับการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

ประสบการณ์ในการทางาน/การวิจัย
ผลงานวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ามี)

