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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

บุคคลเปนทรัพยากรที่สําคัญที่ส ุดของประเทศ การจัดการศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ชวย
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ใหบุคคลไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ  ตลอดชวงชีวิตวางรากฐานพัฒนาการ
ของชีวิตเริ ่มตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศ
ไดอยางยั่งยืน การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานนั้น จะตองจัดใหสอดคลองกับความตองการของ
บุคคล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีกําหนดไวในหมวด 4 มาตรา 22 การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 1)    

ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายความ
เปนเลิศทางดานการศึกษา  โดยไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน ไดแก  การปฏิรูปโรงเรียน
และสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน  และการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา เปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในยุคโลกาภิวัฒน  เพื่อเสริมสรางศักยภาพของคนทุกคน ใน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญา ใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  มีความรูความสามารถ
มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหมีความม่ันคง สามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง   ครอบครัว  และ
สังคมใหเจริญกาวหนาไปอยางมีความสุขและสมดุล      

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา นักเรียนให
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยเมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแลวนักเรียนจะตองมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที$ตน นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และ รักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก ย ึด มั ่นในว ิถ ีช ีว ิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก, หนา 3 - 4) 

การเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวนของสาระการเรียนรู ว ิทยาศาสตร ที่มุ งหวังใหผู เร ียนไดเร ียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู
โดยใชกระบวนการในการสืบเสาระหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลายใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน



กา ร เ ร ีย นรู ท ุก ขั ้น ตอน  ม ีก า ร ทํา ก ิจ ก ร รมด ว ยก า รล งม ือปฏ ิบ ัต ิจ ร ิง  เ หม า ะสมก ับ ร ะด ับ ชั ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนา 75) ครูถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาจะตองมี
ความรูความสามารถในการจัดการถายทอดความรู จัดประสบการณเรียนรู  กระบวนการเรียนรู โดยตอง
พยายามจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากท่ีสุด  ในการจัดการเรียน
การสอนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตองใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหา พัฒนาการเรียนการ
สอน มุงประเมินผลเพื่อพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลายอยางตอเนื่อง เนนการประเมินตาม
สภาพจริง ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ (สํานักงานการ
ปฏิรูปการศึกษา, 2545, หนา 12-32) รวมทั้งปลูกฝงสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียน ไดมี
ความรู  คุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรูในเรื่องตาง ๆ อยางสมดุล จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมุงเนนประโยชนตอผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ  ใหทําได คิดเปน ทําเปน 
สรางนิสัยใหเกิดความใฝรู ใฝเรียน อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
, 2542, หนา 3)  ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม จึงจะชวยใหการจัดการเรียนรูบรรลุเปาหมาย ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหมี
สวนรวมในการเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจไดชัดเจน เกิดทักษะสามารถเรียนรูไดมากขึ้นในเวลาที่มีจํากัด
เชื่อมโยงนามธรรมใหเปนรูปธรรมทําสิ่งที่ซับซอนใหงายขึ้น (กิดานันท มลิทอง, 2543 หนา 89-93) 
ดังนั ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมีความหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับเนื ้อหาวิชา 
ความสามารถของผู เรียน วิธ ีการสอนแบบหนึ ่งหรือวิธ ีหนึ ่งอาจเหมาะสมกับวิชาหนึ ่งแตอาจจะไม
เหมาะสมในการสอนอีกวิชาหนึ่งก็ได 

การจัดการเร ียนการสอนวิทยาศาสตรม ีหลากหลายรูปแบบที่ จะสงเสริมใหนักเร ียนเกิด
กระบวนการ เร ียนรู โดยเฉพาะอยางยิ ่งการจ ัดการ เร ียนการสอนที ่ เน นผู เ ร ียน เป นสําค ัญ ซึ ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 24 ระบุไว
วา การจัดกระบวนการ เรียนรูสถานศึกษาตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของ ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรู จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ตองฝกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญ
สถานการณตลอดจนการประยุกต ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2548) แตสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันยังไม
ประสบผลสาํเร็จเทาท่ีควร ท้ังคุณภาพการสอนของผูสอนและผลการทดสอบระดับชาติทุกชวงชั้น ในกลุม
สาระวิทยาศาสตรยังต่ํากวามาตรฐาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนยังเนนการทองจําใน
ตําราหรือหนังสือ ขาดการใชสื่อท่ีใหนักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการสรางองคความรูดวย
ตนเอง 

E-Learning คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เขามามีสวนรวมกับการ
จัดระบบการเรียนการสอน เปนกระบวนการเรียนรู ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื ่องมือชวย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเปนบทเรียนออนไลนโดยผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูบทเรียน 
ตางๆ ไดดวยตนเองผานอินเตอรเน็ตซึ่งสามารถเขาถึงบทเรียน ไดทุกเวลาทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมตอ
เขาสูเครือขายไดซึ่ง ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 
เนื่องจากผูเรียนมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถแตกตางกัน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2551)  ทั้งนี้
ปทมา นพรัตน (online, 2557) กลาววา การเรียนรูแบบออนไลน หรือ e-Learning เปนการศึกษา
เรียนรูผาน เครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet) หรือ อินทราเน็ต (Intranet) เปนการเรียนรู



ดวยตัวเอง ผูเรียน จะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่ง
ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกสงไปยัง ผู เร ียนผาน Web 
Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการ เรียนในชั ้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื ่องมือการติดตอสื ่อสารท่ี
ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเปน การเรียนสําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานท่ี 
(Learn for all : anyone, anywhere and anytime) ดังนั้นระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
ถือวาเปนความทันสมัยและนวัตกรรมอยางหนึ่งในกระบวนการศึกษาไทย (กาญจนา, 2548) ซ่ึงเชื่อวาเปนการ
เรียนรูท่ีแสวงหาความรูดวยตนเองซ่ึงจะกอใหเกิดการ เรียนรูท่ีลึกซ่ึงกวาการเรียนโดยไดรับการถายทอดจาก
ผูสอนเพียงฝายเดียว ชวยใหเกิดความสนใจ ที่จะเรียนรูดวยตนเอง ในการแสวงหาความรูและเปนการ
สนองความแตกตางในดานความสามารถ ของบุคคลไดเปนอยางดี (ทิศนา แขมมณี. 2552 : 16) อีกท้ังยัง
ชวยปญหาการขาดแคลนครูผูสอน และแกปญหาการเพ่ิมนักเรียนท่ีมีจํานวนมากเกินกวาความรับผิดชอบ
ของผูสอนท่ีจะดูแลไดอยางท่ัวถึงอีกดวย 

จากแนวทางดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการแกปญหาที่พบในการจัดการเรียนรูสาระ
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ ท่ีผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่ํา ดวยเนื้อหาการเรียนรูมีมากภายใตเวลาอันจํากัด ผูสอนจึงใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนการอธิบายองคความรูเปนสวนใหญ ผูเรียนไมบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะใน
การคิดวิเคราะห บรรยากาศการในการเรียนรูไมนาสนใจ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไมเปนไป
ตามมาตรฐาน จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยไดมองเห็นปญหาและความสําคัญที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น จึงไดสรางสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle หนวยการเรียนรู
เรื่อง บรรยากาศ เพ่ือใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน กระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
ดวยตนเอง ตอบสนอบความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถใชทบทวนบทเรียนไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle   มีวัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle กับการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศในรูปแบบปกติ 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวย
การเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle 
 
 
 
 
 

 



สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู 
เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สูงกวาการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศในรูปแบบปกติ 
 2. ความพึงพอใจของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1  หนวยการเรียนรู 
เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle อยูในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
       1. ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานสื่ออิเล็คทรอนิกส
ดวยโปรแกรม Moodle ของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ว21102) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในหนวยการ
เรียนรู เรื่อง บรรยากาศ 
       2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หอง 
คือ หอง 3 และ 4 รวมท้ังสิ้น 80 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562   หอง 5 
จํานวน 37 คน  
       3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 3.1 ตัวแปรตน  ไดแก สื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย
การเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ 
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง 
บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม 
Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึง
ไดมาจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและไดตรวจสอบ
คุณภาพแลว ซ่ึงมีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 2. ผูเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา หลักสูตรโครงการความเปนเลิศทางภาษา (GEP)  
 3. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หมายถึง สาระการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการคนหาความรูเก่ียวกับสิ่ง
ตาง ๆ อยางเปนระบบและมีข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 



 4. ความพึงพอใจของผูเรียน หมายถึง ความพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรโครงการความเปนเลิศทางภาษา (GEP) ท่ีเรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ โดยใชสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle  
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขอคําถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือใช วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตร
โครงการความเปนเลิศทางภาษา (GEP) ท่ีเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู  เรื่อง 
บรรยากาศ โดยใชสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle  
 6. E - Learning หมายถึง การเรียนรูแบบออนไลนเปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร 
หรืออินเทอรเน็ต เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียน
ผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอ สื่อสารท่ีทันสมัย 
 6. Moodle หมายถึง ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนใหมีบรรยากาศเหมือน เรียนใน
หองเรียน หรือระบบจัดคอรสการเรียนการสอน ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต สําหรับ
สถาบันการศึกษา หรือครู ใชเพ่ือเตรียมแหลงขอมูล กิจกรรม และเผยแพรแบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวาการเรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศในรูปแบบปกติ 
 2. เปนแนวทางในการใชพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนนองของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซ่ึงเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 3. ใชเปนแนวทางในการทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle  ในหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2. โปรแกรม Moodle 
     2.1 ความหมายของโปรแกรม Moodle 
     2.2 ลักษณะของโปรแกรม Moodle 

      2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนโปรแกรม Moodle 
3. ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
    3.1 แนวคิดทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)  
    3.2 ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
    3.3 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูผูสอน 
    3.4 บทบาทของผูเรียน 
    3.5 การประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

1. หลักสตูรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ประกอบไปดวยรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยวิชาวิทยาศาสตร 2 (ว21102) ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนรายวิชาพ้ืนฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําหนดใหผูเรียนเรียน จํานวน 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต ประกอบไปดวย 4 
หนวยการเรียนรู ไดแก การเคลื่อนท่ีและตําแหนงของวัตถุ พลังงานความรอน บรรยากาศของโลก และลมฟา
อากาศ โดยหนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศของโลก มีเนื้อหาเก่ียวกับ บรรยากาศของโลกซ่ึงประกอบดวย
สวนผสมของแกสตาง ๆ  ท่ีอยูรอบโลกสูงข้ึนไปจากพ้ืนผิวโลกหลายกิโลเมตร การแบงเปนชั้นตามอุณหภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพ้ืนดิน 

 
 
 
 
 
 



2. โปรแกรม Moodle 

2.1 ความหมายของโปรแกรม Moodle 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 2557, หนา 1-2) กลาววา มู
เดิ้ล (Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) คือ โปรแกรมท่ี
ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ท าหนาท่ีใหบริการระบบอีเลินนิ่ง ท าใหผูดูแล ระบบ
สามารถเปดบริการแกครูและนักเรียน ผานบริการ 2 ระบบ คือ  
 1. ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการ เนื้อหา (CMS = Course Management System) บริการให
ครูสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อ มัลติมีเดีย แบบฝกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู  
 2. ระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู (LMS = Learning Management System) บริการ
ใหนักเรียนเขาเรียนรูตามลําดับ ตามชวงเวลา ตามเง่ือนไขท่ีครูได จัดเตรียมอยางเปนระบบ และประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียน พรอมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ  
 ปจจุบันมีโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเปนเพียงระบบซีเอ็มเอส (ไมมีระบบแอลเอ็มเอสในตัว) สามารถสราง 
วัตถุเรียนรูจากนอกมูเดิ้ล แลวนําเขาไปใชงานในมูเดิ้ล เชน สกอรม (SCORM = Sharable Content Object 
Reference Model) ท่ีสามารถนําไปติดตั้งเปนสวนหนึ่งในมูเดิ้ล หรือโปรแกรมเลินสแควร (Learnsquare) ได  
 ผูพัฒนามูเดิ้ล คือ Martin Dougiamas โปรแกรมมีลักษณะเปนโอเพนทซอรท (Open Source) 
ภายใตขอตกลงของจีพีแอล (General Public License) สามารถดาวนโหลดไปใชงานไดฟรีจาก moodle.org 
โดยผูดูแลระบบ (Admin) นําไปติดตั้งในเครื่องบริการ (Server) ท่ีบริการเว็บเซอรฟเวอร (Web Server) 
รองรับภาษาพีเอชพี (PHP Language) และมายเอสคิวแอล(MySQL) 
 ความหมายของอีเลินนิ่ง หรือ อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) ถูกตีความตางกันไปตามประสบการณของ แต
ละคน แตมีสวนท่ีเหมือนกัน คือ ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยมีการพัฒนา และ ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีตลอดเวลา 
 #1 อีเลิรนนิ่ง คือ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
 #2 อีเลิรนนิ่ง คือ การใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตเขามาสงเสริมการเรียน การสอน ใหเกิด 
ประสิทธิผล คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกับอีเลิรนนิ่ง เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI = Computer Assisted 
Instruction) หรือ การสอนโดยใชเว็บเปนฐาน (WBI = Web-based Instruction) หรือ การเรียนรูโดยใชเว็บ 
เปนฐาน (Web-based Learning)  
 เลิรนนิ่งออฟเจ็ค (Learning Object) คือ แฟมดิจิทอลเพ่ือใชนําเสนอใหผูเรียนไดเรียนรู จนบรรลุผล 
ตามวัตถุประสงคของสื่อ มักอยูในรูปของสื่อผสมท่ีมีการออกแบบอยางเปนระบบ  
 ความสามารถของมูเดิ้ล  
 1. เปน Open Source ท่ีไดรับการยอมรับ (13,544 sites from 158 countries 2549-07-19) ตัวนี้
ฟรี : ปจจุบันสถาบันการศึกษาในไทย ยังไมมีขอตกลงเปนเอกฉันทวาจะใชอีเลินนิ่งตัวใด แตมีแนวโนม 
เปลี่ยนไปใชมูเดิ้ลเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ  
 2. รองรับท้ัง ซีเอ็มเอส (CMS = Course Management System) และ แอลเอ็มเอส(LMS = 
Learning Management System) ชวยรวบรวมวิชาเปนหมวดหมู เผยแพรเนื้อหาของครูพรอมบริการให
นักเรียนเขามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของ นักเรียน และตัดเกรด  
 3. เปนแหลงเผยแพรเอกสารออนไลนเชน Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เปนตน 
ใจกวาง ไมหวงวิชา มีเอกสารท่ีเคยรวบรวมไว ก็สงเขาไปเผยแพรไดโดยงาย  



 4. มีระบบติดตอสื่อสารระหวางนักเรียน เพ่ือนรวมชั้น และครูเชน chat หรือ webboard เปนตน 
นักเรียนฝากคําถาม ครูท้ิงการบานไว ครูนัดสนทนาแบบออนไลน ครูนัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารใหอาน 
กอนเขาเรียน ก็ได  
 5. มีระบบแบบทดสอบ รับการบาน และกิจกรรม ท่ีรองรับระบบใหคะแนนท่ีหลากหลาย ใหสงงาน 
ใหทําแบบฝกหัด ตรวจใหคะแนนแลว export ไป excel ได  
 6. สํารองขอมูลเปน .zip แฟมเดียวได ทําใหครูหรือนักเรียนนําไปกูคืนในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใดก็ได 
อยางของผมทําวิชาระบบปฏิบัติการ แลวเก็บเปน .zip เปดให Download ใครจะนําไปทดสอบกูคืนในเครื่อง
ตนเองก็ได  
 7. ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน และใจกวาง สงเสริมเรื่องนี้เพราะ ครูไดทําหนาท่ี นักเรียนไดเรียนรู และ 
สถาบันยกระดับการใหบริการ ครูเตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แตนักเรียนเขามาเรียนก่ีรอบก็ได จบไปเขาแลว
กลับมาทบทวนก็ได 

 
2.2 ลักษณะของโปรแกรม Moodle 
 ขนิษฐา รุจิโรจน (2546, หนา 9-13) กลาววา ลักษณะของโปรแกรมมูเดิล (Moodle) ประกอบดวย 3 
สวน ไดแก ลักษณะท่ัวไป ลักษณะเฉพาะสวนของโปรแกรม และลักษณะของโปรแกรมในสวนของผูใช ดังนี้ 
 1. ลักษณะท่ัวไป มูเดิล (Moodle) เปนโปรแกรมกากรทํางานแบบเครื่องแมขาย/ลูกขาย 
(server/client) โดยไมจํากัดจํานวนผูใช แสดงผลสวนเมนูไดหลายภาษา ผูสอนสามารถสรางแหลงความรูหรือ
เนื้อหาวิชาไดตามฟงกชันตางๆท่ีระบบกําหนดไว โดยมีรหัสผานเขาระบบ เพ่ือจัดการกับเนื้อหา เชน การ
จัดการเว็บไซต การจัดการผูใช การจัดการกลุมผูเรีน เปนตน ในสวนของผูเรียนจะมีรหัสผานเขาระบบเพ่ือดู
รายวิชา เชน ประกาศ ตารางงาน เนื้อหาวิชา ในสวนของการประเมินผล ผูเรียนสามารถเขามาทดสอบ วัด
ความรู และดูผลการทดสอบได 
 2. ลักษณะเฉพาะสวนของโปรแกรม แบงออกเปน  
 2.1 การจัดการรายวิชา (course management) ท่ีสามารถรองรับการอัพโหลด และดาวนโหลด ได
โดยไมจํากัดรูปแบบของไฟล 
 2.2 ระบบการสื่อสาร (communication system) ท่ีประกอบไปดวยหองสนทนาเพ่ือใหผูเรียนติดตอ
ระหวางผูเรียนหรือติดตอระหวางผูสอนไดอยางสะดวก ตลอดจนมีกระดานแสดงความคิดเห็น (discussion 
forum) ท่ีรับและสงงานระหวางผูสอนและผูเรียน ทําใหสามารถติดตอสื่อสารหรือทํางานกลุมภายในวิชาเรียน
ได 
 2.3 การวัดและประเมินผล (assessments) สามารถเปรียบเทียบ ทดสอบ และวัดผลพัฒนาการของ
ผูเรียนได ผูสอนสามารถสรางคําถามไดหลากหลายท้ังแบบปรนัยท่ีเลือกคําตอบท่ีถูกเพียงขอเดียวหรือเลือก
คําตอบท่ีถูกตองไดมากกวา 1 ขอ แบบถูกผิด และอัตนัยท่ีใหนักเรียนเขียนบรรยาย โดยโปรแกรมสามารถระบุ
วันเพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาไปทําแบบทดสอบได  
 2.4 ระบบการควบคุม (control) ผูสอนสามารถใชโปรแกรมเพ่ือควบคุมและจัดการกับรายวิชาท่ีเปด
สอน และผูดูแลระบบ สามารถควบคุมท้ังระบบของโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนทางไกลและสามารถ
ตรวจสอบการใชงานระบบของผูใชแตละคนได  
 2.5 การจัดการเว็บไซต (site management) ซอฟตแวรสามารถใหผูดูแลระบบกําหนดการติดตั้ง
เว็บไซต ปรับปรุง หรือเพ่ิมความสามารถใหระบบแสดงผลไดหลายภาษาได 
 



 3. คุณลักษณะของโปรแกรมในสวนของผูใช แบงออกเปน 
 3.1 ผูเรียน สามารถดูขอมูลผูสอนในรายวิชา ดาวนโหลดงาน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งกระทู
ระหวางผูเรียนดวยกันหรือระหวางผูเรียนกับผูสอนในรายวิชานั้นผานกระดานแสดงความคิดเห็นและหอง
สนทนาได 
 3.2 ผูสอน สามารถควบคุมจัดการภายในรายวิชานั้นๆได เชน สามารถออกแบบทดสอบดวยตนเอง 
ตรวจสอบคะแนนของผูเรียนท่ีลงเรียน ตรวจสอบสถิติการใชงานของผูเรียน ตลอดจนสามารถกําหนดสิทธิใน
การทํางานภายในวิชา นัดหมายและมอบหมายงานไดตลอดเวลา  
 3.3 ผูดูแลระบบ มีฟงกชันการจัดการใชงานของผูใชโดยการเพ่ิม ลบแกไขขอมูลของผูใช และสามารถ
จัดการกับรายวิชาทุกรายวิชาท่ีอยูบนระบบได 
 ไพฑูรย ศรีฟา (2544, หนา 3-8) กลาววาองคประกอบภายในโปรแกรมประกอบดวย 5 สวน คือ 
ระบบจัดการหลักสูตร ระบบสรางบทเรียน ระบบทดสอบและประเมินผล ระบบสงเสริมการเรียน และระบบ
การจัดการขอมูล ดังนี้ 
 1. ระบบจัดการหลักสูตร (course management) กลุมผูใชงานท้ังผูเรียน ผูสอน และผูดูแลระบบ
สามารถเขาสูระบบท่ีไหนเวลาใดก็ได โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตได โดยไมจํากัดจํานวนผูใชหรือจํานวน
บทเรียน 
 2. ระบบสรางบทเรียน (content management) ระบบประกอบดวย เครื่องมือในการสรางเนื้อหาท่ี
ใชไดดีกับขอความหรือตัวหนังสือหรือบทเรียนในรูปแบบสื่อสายธาร (streaming media) 
 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (test and evaluation system) ระบบมีคลังขอสอบ ท่ี
สามารถสุมขอสอบ จับเวลาในการทําขอสอบ และตรวจขอสอบพรอมเฉลยได 
 4. ระบบสงเสริมการเรียน (course tool) ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ท่ีใชสื่อสารระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอนได เชน กระดานขาว หองสนทนา  
 5. ระบบจัดการขอมูล (data management system) ประกอบดวยระบบจัดการไฟลและโฟลเดอร
ตามท่ีผูดูแลระบบกําหนดให 
 
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนโปรแกรม Moodle 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 2557, หนา 3-4) กลาววา 
กิจกรรมของโปรแกรม Moodle แบงออกเปน 
 2.3.1 กิจกรรม (Activities)  
  1. สกอรม (Scorm) คือ แหลงขอมูลท่ีรวมเนื้อหา หรือแฟมขอมูลจากภายนอก ถูกยอมรับ
เปน มาตรฐานหนึ่งของ Learning Object  
  2. สารานุกรม (wiki) คือ ระบบจัดการนิยามศัพทหรือใหความหมายท่ียืดหยุน เปนระบบเปด
ท่ีเขาจัดการแตละความหมายรวมกันได  
  3. กระดานเสวนา หรือเว็บบอรด (Webboard) คือ แหลงท่ีเปดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยการแสดงความคิดเห็น หรือถามตอบ  
  4. การบาน (Assignment) คือ การมอบหมายใหทํางานแลวกลับมาสง ดวยการอัพโหลด 
พิมพ คําตอบ หรือสงนอกเว็บไซตก็ได  
  5. บทเรียนสําเร็จรูป (Lesson) คือ เนื้อหาบทเรียนท่ีออกแบบเสนทางการศึกษาท่ีแตละ
เนื้อหามีคําถามประเมินความเขาใจกอนไปเนื้อหาตอไป  



  6. หองปฏิบัติการ (Workshop) คือ การกําหนดกิจกรรมอยางเปนระบบสามารถใหคะแนนที
ละองคประกอบ หรือทีละระดับได  
  7. หองสนทนา (Chat) คือ การสนทนาระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือระหวางผูเรียนดวยกัน
แบบออนไลนในเวลาจริงผานแปนพิมพ  
  8. อภิธานศัพท (Glossary) คือ ใหนักเรียนไดรวมกันสรางพจนานุกรมออนไลนโดยให
ความหมายแกศัพททีละคํา  
  9. แบบทดสอบ (Quiz) คือ ขอสอบวัดผลการเรียนรูเพ่ือประเมินกอนเรียน หรือหลังเรียน  
  10. แบบสอบถาม (Survey) คือ การสอบถามท่ีใชรูปแบบคําถามท่ีแตกตางกัน อาจนําผลมา
ใช ปรับปรุงการสอนได  
  11. โพลล (Choice) คือ การสอบถามความคิดเห็น เพ่ือระดมความคิดเห็นอยางเร็วใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
 2.3.2. กิจกรรมของครู (Teacher Activities)  
  1. สมัครสมาชิกดวยตนเอง และรอผูดูแล อนุมัติใหเปนครู หรือผูสรางคอรส  
  2. ครูสรางคอรส และกําหนดลักษณะของคอรสดวยตนเอง  
  3. เพ่ิมเอกสาร บทเรียน และลําดับเหตุการณตามความเหมาะสม  
  4. ประกาศขาวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผานอินเทอรเน็ต  
  5. สามารถสํารองขอมูลในวิชาเก็บเปนแฟมเพียงแฟมเดียวได  
  6. สามารถกูคืนขอมูลท่ีเคยสํารองไวหรือนําไปใชในเครื่องอ่ืน  
  7. สามารถดาวนโหลดคะแนนนักเรียนท่ีถูกบันทึกจากการทํากิจกรรม ไปประมวลผลใน 
Excel  
  8. กําหนดกลุมนักเรียน เพ่ือสะดวกในการจัดการนักเรียนจํานวนมาก  
  9. ยกเลิกนักเรียนในรายวิชา ถาพบวามีความประพฤติไมเหมาะสม หรือเขาเรียนผิดรายวิชา  
  10. ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแตละคน เชน ความถ่ีในการอานบทเรียน หรือคะแนนใน
การสอบ  
  11. เพ่ิมรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงดวยปฏิทิน  
  12. สรางเนื้อหาใน SCORM หรือสรางขอสอบแบบ GIFT แลวนําเขาไดสูระบบ  
 2.3.3 กิจกรรมของนักเรียน (Student Activities)  
  1. สมัครสมาชิกดวยตัวนักเรียนเองได  
  2. รออนุมัติการเปนสมาชิก และสมัครเขาเรียนแตละวิชาดวยตนเอง (บางระบบ สามารถ
สมัคร และ เขาเรียนไดทันที)  
  3. เรียนรูจากเอกสาร หรือบทเรียน ท่ีครูกําหนดใหเขาไปศึกษาตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม  
  4. ฝากคําถาม หรือขอคิดเห็น หรือสนทนาระหวางครูและนักเรียน  
  5. ทํากิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ทําแบบฝกหัด หรือสงการบาน  
  6. แกไขขอมูลสวนตัวของตนเองได  
  7. เรียนรูขอมูลของครู เพ่ือนนักเรียนในชั้น หรือในกลุม เพ่ือสรางความคุนเคยได 
 
 
 



3. ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

3.1 แนวคิดทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)  
 ทิศนา แขมมณี (2554, หนา 90) กลาววา แนวคิด Constructivism เก่ียวของกับธรรมชาติของ
ความรูของมนุษย มีความหมายท้ังในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean 
Piaget ซ่ึงเสนอวา การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vygotsky ไดขยาย
ขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวา เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน สําหรับดานสังคมวิทยา 
Emile Durkheim และคณะ เชื่อวาสภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอการเสริมสรางความรูใหม 
 ทฤษฎีการเรียนรูตามแนว Constructivism จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (cognitive 
psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget 
 ประเด็นสําคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรูตาม Constructivism คือ ผูเรียนเปนผูสราง 
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม โดยใชกระบวนการ
ทางปญญา (cognitive apparatus) ของตน 
 ประเด็นสําคัญประการท่ีสองของทฤษฎี คือ การเรียนรูตามแนว Constructivism คือ โครงสรางทาง
ปญญา เปนผลของความพยายามทางความคิด ผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวย
ตนเอง ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผู เรียน
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสภาพการณท่ีทําใหเกิดภาวะไมสมดุลข้ึน 

3.2 ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
     1. การสอนตามแนว Constructivism เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และ
ความสําคัญของความรูเดิม 
     2. เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง และสามารถสรางความรูดวยตนเองได ผูเรียน
จะเปนผูออกไปสังเกตสิ่งท่ีตนอยากรู มารวมกันอภิปราย สรุปผลการคนพบ แลวนําไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
จากเอกสารวิชาการ หรือแหลงความรูท่ีหาได เพ่ือตรวจความรูท่ีไดมา และเพ่ิมเติมเปนองคความรูท่ีสมบูรณ
ตอไป 
     3. การเรียนรูตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเอง จนคนพบความรูและรูจักสิ่งท่ี
คนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริงวา ลึก ๆ แลวสิ่งนั้นคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงไร และศึกษา
คนควาใหลึกซ้ึงลงไป จนถึงรูแจง 

3.3 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูผูสอน 
 1. เปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สํารวจเพ่ือใหเห็นปญญา 
 2. มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชนแนะนํา ถามใหคิด หรือสรางความรูไดดวยตนเอง 
     3. ชวยใหผูเรียนคิดคนตอ ๆ ไป ใหทํางานเปนกลุม 
     4. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดตาง ๆ การปฏิบัติการ
แกปญหาและพัฒนาใหเคารพความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน 

3.4 บทบาทของผูเรียน 
 ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผูเรียนจะมีบทบาทเปนผูปฎิบัติและสรางความรูไปพรอมๆ
กันดวยตัวของเขาเอง(ทําไปและเรียนรูไปพรอมๆกัน) บทบาทท่ีคาดหวังจากผูเรียน คือ 
 1. มีความยินดีรวมกิจกรรมทุกครั้งดวยความสมัครใจ 
 2. เรียนรูไดเอง รูจักแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆท่ีมีอยูดวยตนเอง 



 3. ตัดสินปญหาตางๆอยางมีเหตุผล 
 4. มีความรูสึกและความคิดเปนของตนเอง 
 5. วิเคราะหพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนได 
 6. ใหความชวยเหลือกันและกัน รูจักรับผิดชอบงานท่ีตนเองทําอยูและท่ีไดรับมอบหมาย 
 7. นําสิ่งท่ีเรียนรูไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตจริงไดนั้น 

3.5 การประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. การใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการใหผูเรียนสรางสาระการเรียนรูและผลงานตาง ๆ ดวย
ตนเอง                                       
 2. การสรางสภาพแวดลอมท่ีมีบรรยากาศท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ 
 3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดทําในสิ่งท่ีสนใจ ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการคิด การทําและการ
เรียนรูตอไป 
 4. จัดสภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือประโยชนในการเรียนรู  เชน วัย ความถนัด 
ความสามารถ และประสบการณ 
 5. สรางบรรยากาศท่ีมีความเปนมิตร 
 6. ครูตองทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผูเรียน 
 7. การประเมินผลการเรียนรูตองประเมินท้ังผลงานและกระบวนการ 
 8. ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เชน การประเมินตนเอง การประเมินโดยครูและ เพ่ือน การ
สังเกต การประเมินโดยแฟมสะสมงาน 

 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สุเนตร สืบคา (2553, สรุปผลการวิจัย) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนผาน
เว็บดวย โปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle e-Learning) ผลการวิจัยพบวา แบบสอบถามชี้ใหเห็นวา นักศึกษาสวน
ใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 69.00 อายุเฉลี่ย 21.22 ± 0.92 ปศึกษาในสาขาวิศวกรรมเกษตร ชั้นปท่ี 3 
คิดเปนรอยละ 80.40 นักศึกษาสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนตัวใชคิดเปนรอยละ 95.70 ทําใหสามารถทองเว็ป
ไดอยางสะดวกสะบายท้ังจากท่ีพัก คิดเปนรอยละ 65.20 และจากมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 95.70 โดยมี
ระยะเวลาในการทอง เว็ป 1 – 3 ชัวโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 41.30 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนผาน Moodle พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในทุกขอคําถามในระดับมาก ยกเวนการชวย
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียมากขึน และการสรางบรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจ ซ่ึงมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลของผูเรียนกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอน ผาน Moodle พบวา เพศของผูเรียน และความสะดวกสบายในการทองเว็บจากมหาวิทยาลัย ไมมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผาน Moodle แตชั้นปของผูเรียนมีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผาน Moodle ในดานการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม
จากแหลงการเรียนรูตางๆ ท่ีผูสอนเตรียมไวให การทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน การทําให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึน และการสงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารได ตลอดเวลา โดยการมีหรือไมมี
คอมพิวเตอรสวนตัวของผูเรียนมีอิทธิพลตอการกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 
ในขณะท่ีการเขาถึงเว็บจากท่ีพักของผูเรียน และระยะเวลาในการทองเว็บตอวันของผูเรียน มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผาน Moodle ในดานการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลง



การเรียนรูตางๆ ท่ีผูสอนเตรียมไวให การทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน และการสราง
บรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจ 
 ชัยวัฒน จิวพานิชย และชัยวัฒน วารี (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
สรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาชนปท่ี2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการ
สรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครูหลัง
อบรมสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 01 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
ฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 วลิดา พระโนราช (2555, สรุปผลการวิจัย) ไดศึกษาการสรางแบบเรียนออนไลนวิชา ระบบฐานขอมูล
(3204-2005) ดวยโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle E-Learning) ของนักศึกษาระดับปวส. 1 สาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนมีความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนการสอนผาน Moodle ทุกขอในระดับมาก และดีมาก เนื่องมาจากความยากของ
กระบวนวิชา จึงควรจัดทําบทเรียนออนไลนท่ีผานการปรับปรุงแกไขขออยางละเอียด รอบครอบ และมีความ
ยืดหยุนเพ่ิม้ึน นอกจาก้ียังตองเพ่ิมขีดความสามารถในการเขาถึงบทเรียนออนไลนในชั้นเรียนดวย 2) ผูเรียน
สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอการใหบทเรียนออนไลนเพราะเปนระบบท่ีทําใหสามารถสื่อสารกับผูสอนได
ตลอดเวลา สงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา แต
หากมีการปรับปรุงดานระบบ / การจัดการใหดียิ่งข้ึนก็จะทําใหบทเรียนออนไลนสมบูรณยิ่งข้ีน 
 ฐิติยา เนตรวงษ (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใช e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดลอมเมือง และอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปน
พลเมืองดิจิทัลของกลุมตัวอยางพบวามีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนโดยความเปน พลเมืองดิจิทัลอยูในระดับมาก 
พัฒนาการรอยละ15.85 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางสูงข้ึนโดยมีพัฒนาการรอยละ 23.37 3) 
ความสัมพนธุของความเปนพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางบวกในระดับคอนขางสูงโดยมีคาเทากับ 0.799 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 สุรชาติ อาจทรัพย, ศิรประภา ขันคํา และ อภิภู สิทธิภูมิมงคล (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษา
ประสิทธิผลผลการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา (กรณีศึกษาวิชา วกกฬ 217 การนําเสนอสารสนเทศทางการกีฬา 
ปการศึกษา 2556) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 75.6 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป รอย
ละ 96.2 สวนใหญมีอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถเขาถึง Internet ไดผลคะแนนเฉลี่ยจําแนกตาม
องคประกอบพบวาการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็คทรอนิกสมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมดานองคประกอบวางภาพ 
ดานการใชตัวอักษร และเทคนิคการใชโปรแกรมฯ ดีกวาการเรียนการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสและสื่อท่ีใชในการเรียนการสอนในระดับ
มาก อยางไรก็ตามควรปรับปรุงเรื่องความเขาใจในบทเรียนท่ีมีตอบทเรียนผานโปรแกรม Moodle การ
ใหบริการดานวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรและสัญญาณอินเตอรเน็ต ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนผานสื่อ
อิเลคทรอนิกสจึงเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาไดทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอน
ตามปกติ 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
ผูวิจัยนําเสนอข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. แบบแผนการวิจัย 
 4. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 5. ข้ันตอยการดําเนินงานวิจัย 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวน 2 หอง คือ หอง 3 และ 4 รวมท้ังสิ้น 80 คน 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562   หอง 5 จํานวน 
37 คน คัดเลือกโดยการสุมอยางงายตามจํานวนกลุม 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ไดแก 
 1. แผนการจัดการเรียนรู การเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ 
 2. สื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1  
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle  

 



แบบแผนการวิจัย 
 

 การวิจัยนี้มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม (The Randomized Posttest-Only Control Group Design) โดยไมมีการวัดหรือสังเกตใดๆ 
กอนการทดลอง สวนกลุมควบคุมไมไดถูกระทําใดๆ เพียงแตตองมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนไมใหสงผลใดๆ 
ตอตัวแปรตาม หลังจากเสร็จการทดลองแลวจึงทําการวัดหรือสังเกต เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม เพ่ือสรุปผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนท่ีมีตอตัวแปรตาม ซ่ึงมีแบบ
แผนการทดลองดังนี้ 
 

 กลุม ใหส่ิงทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
(R) E X T2 
(R) C - T2 

ความหมายของสัญลักษณ 
X    หมายถึง  การจัดกระทํา (Treatment) ไดใชแหลงคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานสื่อ 

อิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle 
E   หมายถึง  กลุมทดลอง ไดรับการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และไดใชแหลง 

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle 
C   หมายถึง  กลุมควบคุม ไดรับการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และไดใชแหลง 

ความรูตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือ และวารสารท่ีเก่ียวของ 
T2   หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

 

ข้ันตอนการสรางเครือ่งมือ 
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม 
Moodle มีลําดับข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ในการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1.1 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคของหนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ โดย
ประกอบดวย 
   1.1.1 มาตรฐานการเรียนรู 
   1.1.2 ตัวชี้วัด 
   1.1.3 จุดประสงคการเรียนรู 
   1.1.4 สาระสําคัญ 
   1.1.5 สาระการเรียนรู 
   1.1.6 กิจกรรมการเรียนรู 



   1.1.7 สื่อการเรียนรู 
   1.1.8 แหลงการเรียนรู 
   1.1.9 การวัดและการประเมิน 
   1.1.10 บันทึกหลังสอน 
   1.1.11 ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
  1.2 นําสาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดเสนอผูบริหาร และฝายวิชาการ
โรงเรียน เพ่ือขอคําชี้แนะสาระท่ีกําหนดในแผนและขอขอคิดเห็นหรือคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการ 
  1.3 ปรับแผนการจัดการเรียนรูตามคําเสนอแนะของผูบริหาร และฝายวิชาการโรงเรียน และ
นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอผูเชี่ยวชาญการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของสาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรูและการวัดผล
ประเมินผล 
  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562  

2. ส่ืออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 และ ตําราเอกสารเก่ียวกับ
บรรยากาศ 
  2.2 ศึกษารูปแบบการจัดทําสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle จากหนังสือ เอกสาร
ตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.3 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา 
  2.4 กําหนดจุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีตองการเนน 
  2.5 กําหนดโครงสรางและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 
  2.6 ดําเนินการจัดทําสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ตามลําดับจุดประสงคการเรียน ลําดับเนื้อหา และ
โครงสรางท่ีกําหนดไวท่ีพรอมนําไปใช 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของกับ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ 
  3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือตําราและเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
  3.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการเรียนรู 
  3.4 สรางแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค 
  3.5 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาเพ่ือนํามาวิเคราะห
หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 ใหคะแนน   +1   เม่ือแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน     0   เม่ือไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน    -1   เม่ือแนใจวาขอสอบนั้นไมวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 



นําคาคะแนนของผูเชี่ยวชาญในแตละขอคําถามมารวมกันเพ่ือหาคาความสอดคลอง ถาดัชนีความสอดคลองสูง
กวา 0.5 ถือวาอยูในเกณฑท่ีใชได ถาต่ํากวานั้นตองนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ไดคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00  จํานวน 20 ขอ 

 3.6 นําแบบทดสอบท่ีแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาอีกครั้ง 

 3.7 นําแบบทดสอบท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริง 
จํานวน 20 คน นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) 0.2 ข้ึนไป และหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint)  

 3.8 นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 
4.  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 1  หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ผูวิจัยได
ดําเนินการดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสราง
แบบสอบถามและกําหนดโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามใหสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตองการทราบ 
  4.2  สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 10 ขอ  โดยกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
   พึงพอใจ มากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ  5 
   พึงพอใจ มาก  ใหคาระดับเทากับ 4 
   พึงพอใจ ปานกลาง ใหคาระดับเทากับ  3 
   พึงพอใจ นอย  ใหคาระดับเทากับ  2 
   พึงพอใจ นอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ  1  
 ในการแปลความหมายของแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผูเรียน ใชคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจาก
การวิเคราะหขอมูลมาเทียบเกณฑ จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ย 
ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
   คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย 
   คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
  4.3 นําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข ใหครอบคลุมเนื้อหา 
ตลอดจนความถูกตองเหมาะสม 

 4.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชกับผูเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากการเรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle  

 
 
 
 
 



ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

1. จัดปฐมนิเทศเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงรายละเอียดและขอตกลงในการเรียน
การสอนกับนักเรียน 

2. สุมเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยสุมจากประชากรนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2560  ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตามกาลเวลา ในภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2562 โดย 

- กลุมทดลอง คือ กลุมท่ีไดรับการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และใชแหลงคนควา
หาความรูเพ่ิมเติมผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle 

- กลุมควบคุม คือ กลุมท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และไดใชแหลงคนควาความรู
ตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือ และวารสารท่ีเก่ียวของ 
3. การจัดการเรียนการสอนในกลุมทดลอง ผูสอนใชเวลาในชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชการ

บรรยาย การถาม-ตอบ การอภิปราย แลวใหนักเรียนคนควาหาความรูเพ่ิมเติมตามหัวขอท่ีกําหนดโดยใช
โปรแกรม Moodle โดยกําหนดใหนักเรียนใชเวลาในการเรียน เปนระยะเวลา 2 สัปดาห  
 4. การจัดการเรียนการสอนในกลุมควบคุม ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใชการบรรยาย การถาม-
ตอบ การอภิปราย แลวใหนักเรียนคนควาหาความรูเพ่ิมเติมตามหัวขอท่ีกําหนดจากแหลงความรูตางๆ เปน
ระยะเวลา 2 สัปดาห 

5. ข้ันวัดผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- กลุมทดลองท่ีคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle หลัง

ศึกษาเนื้อหาของบทเรียนแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ จากนั้นบันทึกคะแนนผลการสอบไว  

 - กลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนดวยรูปแบบปกติ หลังจบการสอนเนื้อหาในชั้นเรียนแลว ให
ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ จากนั้นบันทึกคะแนน
ผลการสอบไว 
6. การศึกษาระดับความพึงพอใจของการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ภายหลัง

จากกลุมทดลองศึกษาเนื้อหาของบทเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียนแลว ผูเรียนทําแบบประเมินระดับ
ความพึงพอใจของการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ซ่ึงเปนแบบมาตรประมาณคาจํานวน 
20 ขอ  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ได
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ท่ีสรางข้ึน 



X ∑
N
x

2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ท่ีผานข้ันตอนการหาประสิทธิภาพแลว นําไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการเรียน ผูเรียนท่ีเรียนผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle กับกับผูเรียนท่ีเรียนในรูปแบบ
ปกต ิ

3.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวัดท้ัง 2 รูปแบบ มาตรวจใหคะแนน แลวนําไป
จัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

4. ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ หลังจากเรียนดวยสื่อ
อิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle แลวตรวจใหคะแนน นําผลไปวิเคราะหขอมูล 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดังตอไปนี้ 
 4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมโดยใช t-test Independent 
    4.2 หาความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู 

(Connectivism) ผานสื่อสังคมออนไลน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: SD) 

 

การวิเคราะหขอมลู 
 

การวิจัยครั้งนี้ ใชสูตรสําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยสถิติคาเฉล่ีย (สุวิมล ติรกานันท, 2549) 
     

= 
 
โดยท่ี  

X   หมายถึง คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 
 N  หมายถึง จํานวนขอมูลท้ังหมด 

Σx หมายถึง ผลรวมของขอมูลท้ังหมด  
 
2. การวัดการกระจายดวยสถิติคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

SD = 
1

)( 2

−

−∑
n

XX
 

โดยท่ี 
SD  หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Σx  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 
n  หมายถึง จํานวนขอมูล 



3. สถิติท่ีใชวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

t = 
x�1−x�2

�Sp2( 1
n1
+ 1
n2

)
 

โดยท่ี 
df  =    n1 + n2 − 2 
  เม่ือ   x�1 ,  x�2   แทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 
 Sp2     แทนความแปรปรวนรวม   (Pooled variance) 

                     Sp2  =  
(n1−1)S12+(n2−1)S22

n1+n2−2
 

 
n1 , n2  แทนขนาดของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 

          df        แทนชั้นแหงความเปนอิสระ   (degree of freedom) 
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