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บทคัดย่อ
การวิจ ัยครั งนี มีว ตั ถุประสงค์เพือศึก ษาทัศนคติ และพฤติก รรมของนัก เรี ยนต่ อการใช้บทเรี ยน
ออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม Moodle กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่ ง
หนึงในกรุ งเทพมหานคร ทีกําลังศึกษาอยู่ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 50 คน เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) นักเรี ยนมีทศั นคติต่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ในระดับดี และ 2) นักเรี ยนมีพฤติกรรม
ความตังใจในการใช้บทเรี ยนออนไลน์ในระดับมาก
คําสําคัญ: ทัศนคติ / พฤติกรรม / บทเรียนออนไลน์
Abstract
The purposes of this study were intended students’ attitudes towards e-learning and behavior of
students due to use Moodle program. The data were collected form 50 of secondary school students in
Bangkok who studied in second semester of the year 2015. The conclusions were as follows: 1) The
students had Attitudes towards online education at a good level; and 2) were willing to use online
education at a good level.
Keywords: Attitudes / Behaviors / Online Education
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บทนํา
การเรี ยนรู้ดว้ ยบทเรี ยนออนไลน์ (online education) เป็ นการเรี ยนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิ กส์ซึงใช้
การนําเสนอเนื อหาทางคอมพิ ว เตอร์ ในรู ป ของสื อมัล ติ มีเ ดี ย ได้แก่ ข้อความอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ภาพนิ ง
ภาพกราฟิ ก ภาพเคลือนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ อีเลิร์น นิ ง เป็ นการ สร้ างสิ งแวดล้อม ทางการเรี ยนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน (ญาณพันธ์ สุขเกษม, 2555) ช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรี ยนรู้ให้แก่
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถแลกเปลียนเรี ยนรู้ และส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ ว ก่อให้เกิดสังคมแห่ การเรี ยนรู้
(โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศพั ท์ และ วุทธิศกั ดิ โภชนุ กูล, 2557) Moodle เป็ นระบบจัดการเรี ยนการ
สอน (LMS) หรื อ ระบบจัดการคอร์ด (CMS) ทีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในระบบการเรี ยน
แบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรี ยนในห้องเรี ยนผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และเป็ นซอฟต์แวร์
Open Source ทําให้ไม่มีภาระเรื องงบประมาณในการจัดซือลิขสิทธิ อีกทังจัดการเรี ยนแบบออนไลน์มาช่วย
เสริ มการเรี ยนการสอนแล้ว จะส่งผลให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกเวลาทุกสถานที เป็ น
การฝึ กให้ผเู้ รี ยนเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนือง และได้เรี ยนรู้เนือหาและกิจกรรมทีสอดคล้องกับความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนเอง ซึงมีความสอดคล้องกับคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ข องผูเ้ รี ยน ตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 (ละออง จันทร์เจริ ญ, 2543)
โรงเรี ยนทีนํามาเป็ นกรณี ศึกษานี เป็ นโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาทีกําลังเร่ งพัฒนาให้มีการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ เพือเป็ นการเพิ มโอกาสทางการศึก ษาให้กบั ผูเ้ รี ยน และสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา ด้วยเหตุทีการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์เป็ นเรื องแปลกใหม่สาํ หรับผูเ้ รี ยน จึงเป็ นเหตุ
ให้ผลวิจยั สนใจทีจะศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรี ยนต่อการใช้บทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม
Moodle กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึงในกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื อทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของนัก เรี ยนต่ อ การใช้บ ทเรี ยนออนไลน์ ด ้ว ยโปรแกรม Moodle
กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึงในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึงในกรุ งเทพมหานคร ทีกําลัง
ศึกษาอยู่ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1,201 คน
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ตัวอย่างอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่ งหนึ งในกรุ งเทพมหานคร ที
กําลังศึกษาอยู่ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โดยการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) จํานวน 50
คน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ บทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม Moodle
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรี ยนต่อการใช้บทเรี ยน
ออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม Moodle
3. ขอบเขตเวลา
ในการศึกษาครังนีผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจยั ระหว่างเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2558
ถึงมกราคม พ.ศ. 2559
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกียวกับทัศนคติ
Fishbein และ Ajzen (1975 Cited in Luty, 1991 อ้างถึงใน ดิสนีย ์ อิทธิหิรัญวงศ์, 2553) ได้ให้คาํ
นิยามของทัศนคติว่าเป็ นความโน้มเอียงทีเกิดจากการเรี ยนรู้เพือก่อให้เกิดพฤติกรรมทีสอดคล้องกับลักษณะ
ทีชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ งใดสิ งหนึ ง (An attitude is a learned predeposition to behave in a consistently
favourable or unfavourable way with respect to a given object.)
ทัศนคติ เป็ นสิ งทีเกิ ดจากการเรี ยนรู้ มากกกว่าเป็ นสิ งที กําเนิ ด ขึ นเอง สิ งแวดล้อมต่ างๆ จึ งมี
อิทธิพลต่อทัศนคติ ซึงได้แก่ ศาสนา ความเชือในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของสังคม สือมวลชนต่างๆ
ดังนันปัจจัยทีเป็ นตัวกําหนดของบุคคล (พัชราภา เขียวขํา, 2546: 33) ได้แก่
1) การเรี ยนรู้ ได้แก่ การอบรมสังสอน อันจะเป็ นการสะสมและการรวบรวมประสบการณ์เอาไว้
เป็ นจํานวนมาก เช่น เด็กทีเกิดในครอบครัวนับถือศาสนาพุทธก็จะมีค วามเลือมใสในพุทธศาสนา เพราะ
ได้รับอิทธิพลจากการอบรมสังสอนประสบการณ์ต่างๆ ไว้
2) ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลโดยทางตรง เช่น บุคคลทีเคยรับประทานอาหารทะเลแล้วแพ้
ก็ยอ่ มจะมีทศั นคติทีไม่ดีต่ออาหารทะเล
3) เหตุการณ์ประทับใจใน 2 ข้อแรกนัน จะเป็ นการสะสมประสบการณ์หลายๆ ครัง และเกิดเป็ น
ทัศนคติ แต่ทศั นคติก็สามารถเกิดขึนได้หากได้รับประสบการณ์เพียงครังเดียว และรู้สึกประทับใจ ซึงอาจจะ
ประทับใจในทางบวกหรื อลบก็ได้
4) การรับเอาแบบทัศนคติของผูอ้ ืนมาเป็ นของตน โดยจะยอมรับเอาทัศนคติของผูท้ ีเหนื อกว่า
รับมาปฏิบตั ิต่อ เช่น รุ่ นน้องรับทัศนคติบางเรื องจากรุ่ นพี
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5) เกิ ดจากลัก ษณะบุ คลิกภาพของแต่ละคน เช่ น คนมองโลกในแง่ ร้ายก็จะมีแนวโน้มที จะมี
ทัศนคติทีไม่ดีต่อสิ งต่างๆ อยูเ่ สมอ
6) เกิดจากอิทธิพลของสือมวลชน สือมวลชนเป็ นแหล่งให้ขอ้ มูลทีก่อให้เกิดทังความเข้าใจและ
อารมณ์ ชักจูงไปสู่การปฏิบตั ิได้
2. แนวคิดเกียวกับพฤติกรรม
พฤติกรรม หมายถึง กระทําทีแสดงออกของบุคคล การแสดงออกหรื อสนองตอบต่อสิ งเร้าของ
บุคคล ทีสามารถสังเกตได้วดั ได้ตรงกัน ไม่ว่าจะรู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม (กันยา สุวรรณแสง 2544:92, พาสนา
จุลรัตน์, 2548: 2) และ พฤติกรรมการเรี ยน หมายถึงพฤติกรรมในการศึกษาเล่าเรี ยนของผูเ้ รี ยนประกอบด้วย
พฤติกรรม ภายใน 3 ด้าน และพฤติกรรมภายนอก 7 ด้าน ในส่วนของพฤติกรรมภายในนันเป็ นพฤติกรรมที
สังเกตไม่ได้ แต่มีพลังผลักดันให้บุคคลใส่ ใจในการเรี ยนหรื อเบนความสนใจออกจากการเรี ยน ได้แก่ 1)
ทัศนคติทางการเรี ยน 2) แรงจูงใจในการเรี ยน 3) ความวิตกกังวลในการเรี ยน ส่ วนพฤติกรรมภายนอกนัน
เป็ นพฤติกรรมทีสังเกตได้ ซึงเป็ นวิธีปฏิบตั ิตนทางการศึกษาเล่าเรี ยน ได้แก่ 1) การบริ หารเวลาในการเรี ยน
2) การมีสมาธิและเอาใจใส่ในการเรี ยน 3) กระบวนการประมวลความรู้ 4) การเลือกประเด็นและสาระข้อมูล
ทีสําคัญในการเรี ยน 5) การใช้เทคนิคเข้าช่วยในการแสวงหาความรู้ 6) การทดสอบตนเอง การทบทวน และ
การเตรี ยมตัวในการเรี ยน และ (7) ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบรวม (พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช,
2547)
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
จิราภรณ์ ประเสริ ฐหล้า (2557) ได้ศึก ษาปั จ จัยทางจิตและลัก ษณะสถานการณ์ทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมเตรี ยมความพร้อมเพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 สังกัด
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างลักษณะทางสถานการณ์
และจิตลักษณะเดิมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมเตรี ยมความพร้อมเพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทังใน
ด้านรวมและด้านย่อย 2) ทํานายพฤติกรรมเตรี ยมความพร้อมเพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทังด้าน
รวมและด้านย่อยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบ
วัด สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง และการถดถอยพหุ คูณแบบมี
ลําดับ ผลวิจยั พบว่า 1) พบปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่างลัก ษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตนและ ความคาดหวังของ
ผูป้ กครองทีมีต่อพฤติกรรมเตรี ยมความพร้อมเพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้านรวม ด้านสภาพทาง
จิต และด้านการเตรี ยมตัวสอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนและความสามารถในการ
จัดการความเครี ยด มีต่อพฤติกรรมเตรี ยมความพร้อม เพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้านสภาพทาง
จิตและด้านการเตรี ยมตัวสอบ 2) ปัจจัยกลุ่มลักษณะสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ ความคาดหวังของผูป้ กครอง
สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนการได้รับแนะแนวศึกษาต่อ กลุ่มจิตลักษณะเดิม 2 ตัว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
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- ควบคุมตนความสามารถในการจัดการความเครี ยด กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ เจตคติทีดี
ต่อการศึกษาต่อ ค่านิ ยมในการศึกษา การรู้เท่าทันสารสนเทศ รวม 8 ตัว ร่ วมกันทํานายพฤติกรรมเตรี ยม
ความพร้อมเพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้านรวมได้ระหว่างร้อยละ 45.1 ถึง ร้อยละ 66.1
โอภาส เกาไศยาภรณ์ , วสัน ต์ อติ ศพั ท์ และ วุทธิศกั ดิ โภชนุ กูล (2557) ได้ศึกษาการพัฒนา
บทเรี ยนออนไลน์แบบบูรณาการเพือส่งเสริ มทักษะกระบวนการทํางานร่ วมกันและการแสวงรู้ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึก ษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ พัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ ศึก ษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้านบทเรี ยนออนไลน์แบบ
บูร ณาการเพือส่ งเสริ มทัก ษะกระบวนการทํางานร่ ว มกัน และการแสวงหาความรู้ ข องนัก ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึก ษา กลุ่มตัว อย่าง คือ นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการสื อสาร คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2555 โดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย จํานวน 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วยบทเรี ยนออนไลน์แบบบูรณาการเพือส่งเสริ มทักษะ
กระบวนการทํางานร่ วมกันและการแสวงรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนออนไลน์แบบบูรณาการเพือส่ งเสริ ม
ทักษะกระบวนการทํางานร่ วมกันและการแสวงรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
ญาณพันธ์ สุขเกษม (2555) ได้การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพือการฝึ กอบรมเรื อง
การใช้โปรแกรมสร้ างบทเรี ยนออนไลน์ Moodle สําหรับครู ผสู้ อน โดยมีความวัต ถุประสงค์เพือพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยเพือการฝึ กอบรม เรื องการใช้โปรแกรมสร้ างบทเรี ยนออนไลน์ Moodle
สําหรับครู ผสู้ อน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดและศึกษาผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ม ลั ติมีเดียเพือ
การอบรมกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นครู ผสู้ อน จํานวน 42 คน ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2545
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเพือการฝึ กอบรมเรื องการใช้โปรแกรมสร้าง
บทเรี ยนออนไลน์ Moodle สําหรับครู ผสู้ อน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และแบบประเมิน
คุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย ร้อยละและค่าเบียงเบน
มาตาฐาน ผลการวิจยั พบว่า ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเพือการฝึ กอบรม เรื องการใช้โปรแกรมสร้าง
บทเรี ยนออนไลน์ Moodle สําหรับครู ผสู้ อน ทีมีคุณภาพด้านเนือหาอยูใ่ นระดับดี คุณภาพด้านเทคโนโลยีอยู่
ในระดับดี และผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย พบว่า จํานวนครู ผสู้ อนทีผูใ้ ช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเพือการฝึ กอบรม เรื องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรี ยนออนไลน์ Moodle สําหรับครู ผสู้ อน มีร้อยละ
70 ขึนไป ซึงคิดเป็ นร้อยละ 73.81
เชษฐา งามจรัส (2552) การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการใช้บทเรี ยนออนไลน์
ในรายวิชาชีวสถิติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ต่อประโยชน์ที
จะได้รับ ทัศนคติต่อการใช้งานและพฤติกรรมเกียวกับความตังใจในการใช้บทเรี ยนออน์ไลน์ในรายวิชา
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ชีวสถิติ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชันปี ที 2 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีลงทะเบียนวิชาชีวสถิติในกลุ่มที 3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2551 จํานวน 51 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่าบทเรี ยนออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน รับรู้
ถึงประโยชน์ทีจะได้รับจากการใช้บทเรี ยนออนไลน์ มีทศั นคติทีดีต่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ และมี
ความตังใจในการใช้บทเรี ยนออนไลน์
วิธีดําเนินการวิจยั
1. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามซึงดัดแปลงจาก
เชษฐา งามจรัส (2552) ซึงแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของนักเรี ยน รวมถึงวัตถุประสงค์ที
ใช้บทเรี ยนออนไลน์ ส่ ว นที 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรี ยนทีใช้บทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม
Moodle การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม Moodle มีรายละเอียดดังนี
1) ผูส้ อนใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้การดูแลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึก ษาแห่ งหนึ งในกรุ งเทพมหานคร โดยผูส้ อนได้ใช้บทเรี ยนออนไลน์เป็ นสื อการสอน
เพิ มเติมจากการเรี ยนในห้องเรี ยนตามปกติ ในบทเรี ยนออนไลน์ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน
วีดีโอทีเกียวกับเนือหาทีเรี ยน แบบฝึ กหัด และกระดานเสวนา
2) แบบฝึ กหัดและงานทีมอบหมายต่างๆ ได้เขียนรายละเอียดชีแจงไว้ผา่ นบทเรี ยนออนไลน์ และ
มีต ัว อย่างประกอบอยู่ในเอกสารออนไลน์ ซึ งนัก เรี ยนสามารถดาวน์โ หลด (Download) จากบทเรี ย น
ออนไลน์ได้
3) นัก เรี ยนส่ ง งานผ่า นทางบทเรี ยนออนไลน์ และผูส้ อนจะตรวจให้ค ะแนนพร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะเกียวกับชิ นงาน ซึงนักเรี ยนสามารถดูขอ้ เสนอแนะในบทเรี ยนออนไลน์ได้แบบเป็ นส่วนตัว
2. ขันตอนการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูส้ อนได้ทาํ การเก็บข้อมูลในชั วโมงสุ ด ท้ายของการเรี ยนการสอน โดยนัก เรี ยนเข้าไปตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ที Google Docs ก่อนออกจากห้องเรี ยน และผูส้ อนได้ชีแจงให้นักเรี ยนได้ทราบว่า
ความคิ ด เห็น ของนัก เรี ยนที ตอบแบบสอบถามในครั งนี จะนําไปใช้เพือปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนใน
บทเรี ยนออนไลน์ในการสอนในรายวิชานี และรายวิชาอืนๆ ต่อไป จึงขอให้ต อบตามความจริ ง ซึงความ
คิดเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการตัดสินผลการเรี ยนแต่อย่างใด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) นําข้อมูลจาก spreadsheets ใน Google Docs ไปปรั บชื อตัว แปรและนําไปวิเคราะห์ใน
โปรแกรม R รุ่ น 3.2.3 (R Core Team, 2015)
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2) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (เกตุม สระบุรินทร์ ,
2555)
ผลการวิจยั
นัก เรี ยนทีตอบแบบสอบถาม มีจาํ นวนรวมทังสิ น 50 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60
และ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 40 โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีเกรดเฉลียสะสม 3.01 -3.50 คิดเป็ นร้ อยละ 44
รองลงมามีเกรดเฉลียสะสม 2.51 -3.00 คิดเป็ นร้อยละ 38 มีเกรดเฉลียสะสม 3.51 -4.00 คิดเป็ นร้อยละ 10
และมีเกรดเฉลียสะสม 2.01 -2.50 คิดเป็ นร้อยละ 8 ตามลําดับ จํานวนชัวโมงโดยประมาณทีนักเรี ยนใช้
อินเตอร์เน็ตเพือการศึกษาบทเรี ยนออนไลน์ (ชัวโมงต่อวัน) ส่วนใหญ่ใช้ประมาณ 1 ชัวโมง คิดเห็นร้อยละ
46 รองลงมาใช้ตากว่
ํ า 1 ชัวโมง คิดเห็นร้อยละ 28 ใช้ประมาณ 2 ชัวโมง คิดเห็นร้อยละ 16 และใช้ประมาณ
3 ชัวโมง คิดเห็นร้อยละ 10 จํานวนชัวโมงโดยประมาณทีนักเรี ยนใช้อินเตอร์ เน็ตนอกเหนื อจากการศึกษา
(ชัวโมงต่อวัน) ส่ วนใหญ่ใช้ประมาณ 3 ชัวโมง คิดเห็นร้อยละ 52 รองลงมาใช้ประมาณ 2 ชัวโมง คิดเห็น
ร้อยละ 22 ใช้ประมาณ 1 ชัวโมง คิดเห็นร้อยละ 14 และใช้ตากว่
ํ า 1 ชัวโมง คิดเห็นร้อยละ 12
ตารางที 1 วัตถุประสงค์ทีนักเรี ยนเข้าใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ 5 อันดับแรก
n = 50
กิจกรรม

อันดับการใช้ งาน
1
2
3
4
5
อ่านเนือหาในบทเรี ยนออนไลน์
7 (14)
11 (22)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน
6 (12)
38 (76)
ส่งงานผ่านทางบทเรี ยนออนไลน์
45 (90)
9 (18)
ดูวีดีโอทีเกียวกับเนือหาทีเรี ยน
7 (14)
29 (58)
ดูคะแนนแบบฝึ กหัด
5 (10)
34 (68)
ดูขอ้ เสนอแนะงานในแบบฝึ กหัด
44 (88)
5 (10)
6 (12)
กระดานเสวนา
4 (8)
หมายเหตุ: อันดับ 1 คือ ใช้งานบ่อยทีสุด และอันดับ 5 คือ ใช้งานน้อยทีสุด และตัวเลขในตาราง คือ จํานวน
(ร้อยละ)
จากตารางที 1 พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการเข้าใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ อันดับที
1 คือ ส่งงานผ่านทางบทเรี ยนออนไลน์ อันดับที 2 คือ ดูคะแนนแบบฝึ กหัด อันดับที 3 ดูขอ้ เสนอแนะงานใน
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แบบฝึ กหัด อันดับที 4 คือ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน และอันดับที 5 คือ ดูวีดีโอทีเกียวกับเนื อหา
ทีเรี ยน
การแบบสอบถามเกียวกับทัศนคติต่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ และพฤติกรรมเกียวกับความ
ตังใจในการใช้บทเรี ยนออนไลน์ เป็ นแบบสอบถามแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale)
มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยผูว้ ิจยั กําหนดนําหนักหรื อเกณฑ์การคะแนนในการตอบแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี
ระดับดีมาก/มากทีสุด
ให้นาํ หนักหรื อคะแนนเป็ น 5
ระดับดี/มาก
ให้นาํ หนักหรื อคะแนนเป็ น 4
ระดับเฉยๆ/ปานกลาง
ให้นาํ หนักหรื อคะแนนเป็ น 3
ระดับไม่ดี/น้อย
ให้นาํ หนักหรื อคะแนนเป็ น 2
ระดับไม่ดีมาก/น้อยทีสุด
ให้นาํ หนักหรื อคะแนนเป็ น 1
ผลการให้คะแนนทีได้นาํ มาวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานพร้อมกําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายของคะแนน โดยกําหนดคะแนน แบ่งเป็ น 5 ระดับ เท่าๆกัน ใช้วิธีการคํานวณความกว้างของ
อันตรภาคชัน ดังต่อไปนี
ค่าเฉลียตังแต่ 4.50 - 5.00
หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับดีมาก/
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่าเฉลียตังแต่ 3.50 - 4.49
หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับดี/
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลียตังแต่ 2.50 - 3.49
หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับเฉยๆ/
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลียตังแต่ 1.50 - 2.49
หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับไม่ดี/
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลียตังแต่ 1.00 - 1.49
หมายถึง มีทศั นคติอยูใ่ นระดับไม่ดีมาก/
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
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ตารางที 2 ทัศนคติต่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์
ข้ อคําถาม
การกระตุน้ จากผูส้ อนมีผลต่อการตัดสินใจใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ของ
นักเรี ยน
สือการสอนในบทเรี ยนออนไลน์ส่งผลดีต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
เนือหาวิชาเหมาะสมกับการเสริ มการเรี ยนด้วยบทเรี ยนออนไลน์
การใช้บทเรี ยนออนไลน์ประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นความคิดทีดี
นักเรี ยนรู้สึกชอบสือการสอนในบทเรี ยนออนไลน์
สือการสอนในบทเรี ยนออนไลน์ สามารถสร้างความพอใจให้นกั ศึกษาได้
รวม

x

4.32
4.00
3.86
3.74
3.62
3.54
3.85

n = 50
S.D. แปลผล
0.81
0.67
0.57
0.63
0.66
0.64
0.66

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที 2 พบว่า นักเรี ยนมีทศั นคติต่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดย
เรี ยงลําดับตามค่าเฉลียได้ดงั นี การกระตุ ้นจากผูส้ อนมีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ของ
นักเรี ยน สือการสอนในบทเรี ยนออนไลน์ส่งผลดีต่อการเรี ยนของนักเรี ยน เนือหาวิชาเหมาะสมกับการเสริ ม
การเรี ยนด้ว ยบทเรี ยนออนไลน์ การใช้บทเรี ยนออนไลน์ประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นความคิ ด ที ดี
นักเรี ยนรู้สึกชอบสื อการสอนในบทเรี ยนออนไลน์ และสื อการสอนในบทเรี ยนออนไลน์ สามารถสร้าง
ความพอใจให้นกั ศึกษาได้ ตามลําดับ
ตารางที 3 พฤติกรรมเกียวกับความตังใจในการใช้บทเรี ยนออนไลน์
ข้ อคําถาม
นักเรี ยนมีความตังใจเรี ยนรู้จากสือการสอนในบทเรี ยน
นักเรี ยนสามารถนําสือการสอนในบทเรี ยนออนไลน์มาใช้ประโยชน์ได้ใน
อนาคต
นักเรี ยนมีความตังใจเพิ มขึนทุกครังทีเข้าไปศึกษาในบทเรี ยนออนไลน์
รวม

4.02

n = 50
S.D. แปลผล
0.65 มาก

3.94
3.62
3.86

0.86
0.75
0.75

x

มาก
มาก
มาก

จากตารางที 3 พบว่า พฤติกรรมเกียวกับความตังใจในการใช้บทเรี ยนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงลําดับตามค่ าเฉลียได้ด ังนี นัก เรี ยนมีค วามตังใจเรี ยนรู้ จ ากสื อการสอนในบทเรี ยน
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นักเรี ยนสามารถนําสือการสอนในบทเรี ยนออนไลน์มาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และนักเรี ยนมีความตังใจ
เพิ มขึนทุกครังทีเข้าไปศึกษาในบทเรี ยนออนไลน์ ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจยั
การทีนักเรี ยนมีทศั นคติต่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ในระดับดี พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิ
ขัยของ เชษฐา งามจรั ส (2552) ที พบว่ า นัก ศึก ษาส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยกับการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์
ประกอบการเรี ยนการสอน ซึ งเป็ นผลมาจากปั จจัยทีส่ งผลต่อทัศนคติต ามแนวคิ ด ของ พัชราภา เขียวขํา
(2546) ทีกล่าวว่า ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลทางตรงและการเรี ยนรู้มีผลต่อทัศนคติของบุคคลนัน และ
เป็ นผลให้เกิดความพึงพอใจต่อบทเรี ยนออนไลน์ จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์
อติศพั ท์ และวุทธิศกั ดิ โภชนุกลู (2557) ทีพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนออนไลน์ฯ อยู่ในระดับ
มาก ประกอบกับ ญาณพันธ์ สุขเกษม (2555) ทีพบว่า จํานวนครู ผสู้ อนทีผูใ้ ช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เพือการฝึ กอบรม เรื องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรี ยนออนไลน์ Moodle สําหรับครู ผสู้ อน มีร้อยละ 70 ขึนไป
เป็ นผลให้เกิดพฤติกรรมนักเรี ยนมีความตังใจในการใช้บทเรี ยนออนไลน์ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของพรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช (2547) ทีได้กล่าวถึงวิธีปฏิบตั ิตนทางการศึกษาเล่าเรี ยน 7 ขันตอน ดังที
นักเรี ยนมีความตังใจเพิ มขึนทุกครังทีเข้าไปศึกษาในบทเรี ยนออนไลน์ และมีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของจิราภรณ์ ประเสริ ฐหล้า (2557) ทีพบว่า ปัจจัยกลุ่มลักษณะสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ ความคาดหวังของ
ผูป้ กครอง สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนการได้รับแนะแนวศึกษาต่อ กลุ่มจิตลักษณะเดิม 2 ตัว ได้แก่ ลักษณะ
มุ่งอนาคต - ควบคุมตนความสามารถในการจัดการความเครี ยด กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่
เจตคติทีดี ต่อการศึกษาต่อ ค่านิ ยมในการศึกษา การรู้เท่าทันสารสนเทศ สามารถทํานายพฤติกรรมเตรี ยม
ความพร้อมเพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้
ข้ อเสนอแนะ
1) การจัดการเรี ยนการสอนที มีการใช้บทเรี ยนออนไลน์ในควบคู่ไปกับการสอนแบบปกติ นัน
ผูส้ อนน่าจะมีมาตรการในการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้เข้าไปใช้บทเรี ยนออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึน เช่น
กระดานเสวนา เป็ นต้น เนืองจากวัตถุประสงค์ทีนักเรี ยนเข้าใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ 5 อันดับแรก ดังตาราง
ที 1 และตารางที 2
2) บทเรี ยนออนไลน์น่าจะมีสือการเรี ยนการสอนทีหลากหลายให้มากขึนกว่าเดิม เช่น เกมส์เพือ
การศึกษาเพือให้นกั เรี ยนสนใจเข้าบทเรี ยนออนไลน์ การให้คะแนนพิเศษหรื อสะสมแต้มของการใช้บทเรี ยน
ออนไลน์เพือสร้างความตืนเต้นให้นกั เรี ยนมากขึน เป็ นต้น เนื องจากกิจกรรมเดิมมีเพียง อ่านเนื อหา ดาวน์
โหลดเอกสาร และดูวีดีโอ เท่านัน
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