รายงานการวิจัย
เรื่อง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle
The development of science learning achievement for 7 grade student . The
unit of atmosphere via electronic program Moodle.

โดย

ปทมาภรณ แกวคงคา

ป พ.ศ. 2562

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บุค คลเปน ทรัพ ยากรที่สํ า คัญ ที่ส ุด ของประเทศ การจัด การศึก ษาจึง เปน กระบวนการที่ช ว ย
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ใหบุคคลไดพัฒ นาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชว งชีวิตวางรากฐานพัฒ นาการ
ของชีวิต เริ่ม ตั้ง แตแ รกเกิด การพัฒ นาศัก ยภาพและขีด ความสามารถดา นตา ง ๆ ที่จ ะดํา รงชีว ิต และ
ประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปน พลังสรางสรรคการพัฒ นาประเทศ
ไดอยางยั่งยืน การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานนั้น จะตองจัดใหสอดคลองกับความตองการของ
บุคคล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กําหนดไวในหมวด 4 มาตรา 22 การ
จัด การศึกษาตอ งยึด หลัก วาผูเ รีย นทุกคนมีความสามารถเรีย นรู และพัฒ นาตนเองไดและถือวา ผูเรีย นมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 1)
ดว ยเหตุนี้ก ระทรวงศึกษาธิการมีน โยบายที่จ ะพัฒ นาคุณภาพการศึกษาใหบ รรลุเปา หมายความ
เปนเลิศทางดานการศึกษา โดยไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน ไดแก การปฏิรูป โรงเรีย น
และสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรีย นการ
สอน และการปฏิรูป ระบบบริห ารการศึก ษา เปา หมายหลัก ของการปฏิรูป การศึก ษา คือ การพัฒ นา
ผูเ รีย นใหมีคุณ ลักษณะและทัก ษะที่จํา เปน ในยุค โลกาภิวัฒ น เพื่อเสริม สรางศักยภาพของคนทุก คน ใน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความรูความสามารถ
มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหมีความมั่นคง สามารถที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
สังคมใหเจริญกาวหนาไปอยางมีความสุขและสมดุล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒ นา นักเรีย นให
เปน คนดี มีปญ ญา มีความสุข มีศัก ยภาพในการศึก ษาตอ และประกอบอาชีพ โดยเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานแลวนักเรียนจะตองมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิย มที่พึงประสงค เห็น คุณคาของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที$ตน นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และ รักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความ
เปน พลเมือ งไทยและพลโลก ยึด มั ่น ในวิถ ีช ีว ิต และการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริยท รงเปน ประมุข และมีจิต สํา นึก ในการอนุรัก ษวัฒ นธรรมไทย การอนุรัก ษแ ละพัฒ นา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูรว มกัน ในสังคมอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก, หนา 3 - 4)
การเสริม สรา งและพัฒ นาผูเ รีย นใหมีคุณ ลัก ษณะเปน ไปตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื ้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ในสว นของสาระการเรีย นรู ว ิท ยาศาสตร ที่มุ ง หวัง ใหผู เ รีย นไดเ รีย นรู
วิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู
โดยใชกระบวนการในการสืบ เสาระหาความรู และการแกปญ หาที่ห ลากหลายใหผูเ รีย นไดมีสว นรว มใน

กา ร เรีย นรู ท ุก ขั ้น ต อน มีก า ร ทํ า กิจ ก ร รม ดว ยก า รล ง มือ ป ฏิบ ัต ิจ ริง เห ม า ะส ม กับ ร ะดับ ชั ้น
(กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2551 หนา 75) ครูถือ เปน บุค คลที่มีค วามสํา คัญ ตอ การจัด การศึก ษาจะตอ งมี
ความรูความสามารถในการจัดการถายทอดความรู จัดประสบการณเรียนรู กระบวนการเรียนรู โดยตอง
พยายามจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด ในการจัดการเรียน
การสอนอยางเปน ระบบและมีป ระสิท ธิภ าพตอ งใชกระบวนการวิจัย เพื่อ แกปญ หา พัฒ นาการเรีย นการ
สอน มุง ประเมิน ผลเพื่อ พัฒ นาการของผูเ รีย นดว ยวิธีที่ห ลากหลายอยางตอ เนื่อ ง เนน การประเมิน ตาม
สภาพจริง ใชน วัต กรรมและเทคโนโลยีท างการศึก ษาที่ทัน สมัย เหมาะสมและเพีย งพอ (สํา นัก งานการ
ปฏิรูป การศึก ษา, 2545, หนา 12-32) รวมทั้ง ปลูก ฝง สรา งคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงคใ หกับ ผูเ รีย น ไดมี
ความรู คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและบูรณาการความรูในเรื่องตาง ๆ อยางสมดุล จัดกิจ กรรมการเรีย น
การสอนที่มุงเนนประโยชนตอผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน
สรางนิสัยใหเกิดความใฝรู ใฝเรียน อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
, 2542, หนา 3) ดว ยเหตุนี้การจัดการเรีย นการสอนที่มีป ระสิทธิภ าพนั้น จะตองจัดกิจ กรรมการเรีย น
การสอนที่เหมาะสม จึงจะชวยใหการจัดการเรียนรูบรรลุเปาหมาย ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหมี
สว นรว มในการเรีย น ทํา ใหผูเรีย นเขาใจไดชัด เจน เกิด ทัก ษะสามารถเรีย นรูไ ดม ากขึ้น ในเวลาที่มีจํา กัด
เชื่อ มโยงนามธรรมใหเ ปน รูป ธรรมทํา สิ่ง ที่ซับ ซอ นใหงา ยขึ้น (กิด านัน ท มลิท อง, 2543 หนา 89-93)
ดัง นั ้น การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนตอ งมีค วามหลากหลาย เพื ่อ ใหส อดคลอ งกับ เนื้อ หาวิช า
ความสามารถของผูเ รีย น วิธ ีก ารสอนแบบหนึ ่ง หรือ วิธ ีห นึ ่ง อาจเหมาะสมกับ วิช าหนึ่ง แตอ าจจะไม
เหมาะสมในการสอนอีกวิชาหนึ่งก็ได
การจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตรม ีห ลากหลายรูป แบบที ่ จะสง เสริม ใหน ัก เรีย นเกิด
กระบวนการ เรีย นรู โ ดยเฉพาะอยา งยิ ่ง การจัด การเรีย นการสอนที ่ เนน ผู เ รีย นเปน สํ า คัญ ซึ ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 24 ระบุไว
วา การจัด กระบวนการ เรีย นรูส ถานศึกษาตอ งจัดเนื้อหาสาระและกิจ กรรมใหส อดคลองกับ ความสนใจ
และความถนัดของ ผูเรีย นโดยคํา นึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจ กรรมการเรีย นรูใหผูเรีย นได
เรีย นรู จ ากประสบการณจ ริง ฝก การปฏิบ ัติใ หทํา ไดคิด เปน ตอ งฝก ทัก ษะกระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณต ลอดจนการประยุก ต ความรูม าใชเ พื่อ ปอ งกัน และแกปญ หา (สถาบัน สง เสริม การสอน
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2548) แตส ภาพการจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตรในปจ จุบัน ยัง ไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ทั้งคุณภาพการสอนของผูสอนและผลการทดสอบระดับชาติทุกชวงชั้น ในกลุม
สาระวิทยาศาสตรยังต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งสะทอนใหเห็น วาการจัดการเรีย นการสอนยังเนน การทองจําใน
ตําราหรือหนังสือ ขาดการใชสื่อที่ใหนักเรีย นไดมีโ อกาสปฏิบัติกิจ กรรมและเกิดการสรางองคความรูดว ย
ตนเอง
E-Learning คือ การนําเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เขามามีสว นรว มกับ การ
จัด ระบบการเรีย นการสอน เปน กระบวนการเรีย นรูดว ยการนํา เทคโนโลยีม าใชเ ปน เครื ่อ งมือ ชว ย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเปนบทเรียนออนไลนโดยผูเรียนสามารถเขาถึงและเรีย นรูบ ทเรีย น
ตางๆ ไดดวยตนเองผานอิน เตอรเ น็ตซึ่งสามารถเขาถึงบทเรีย น ไดทุกเวลาทุกสถานที่ที่ส ามารถเชื่อมตอ
เขา สูเ ครือ ขา ยไดซึ่ง ผูส อนจะตอ งจัด กิจ กรรมการเรีย นรูใ หส อดคลอ งกับ ความแตกตา งระหวา งบุค คล
เนื่องจากผูเ รีย นมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถแตกตางกัน (โอภาส เอี่ย มสิริว งศ, 2551) ทั้งนี้
ปทมา นพรัต น (online, 2557) กลาววา การเรีย นรูแบบออนไลน หรือ e-Learning เปน การศึกษา
เรียนรูผาน เครือขายคอมพิว เตอรอิน เทอรเน็ต (Internet) หรือ อิน ทราเน็ต (Intranet) เปน การเรีย นรู

ดว ยตัว เอง ผูเ รีย น จะไดเ รีย นตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อ หาของบทเรีย นซึ่ง
ประกอบดว ย ขอ ความ รูป ภาพ เสีย ง วิด ีโ อและมัล ติมีเ ดีย อื่น ๆ จะถูก สง ไปยัง ผู เ รีย นผา น Web
Browser โดยผูเ รีย น ผูส อน และเพื่อ นรว มชั้น เรีย นทุก คน สามารถติด ตอ ปรึก ษา แลกเปลี่ย นความ
คิด เห็น ระหวา งกัน ไดเ ชน เดีย วกับ การ เรีย นในชั้น เรีย นปกติ โดยอาศัย เครื่อ งมือ การติด ตอ สื่อ สารที่
ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเปน การเรียนสําหรับ ทุกคน, เรีย นไดทุกเวลา และทุกสถานที่
(Learn for all : anyone, anywhere and anytime) ดังนั้นระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning
ถือวาเปนความทันสมัยและนวัตกรรมอยางหนึ่งในกระบวนการศึกษาไทย (กาญจนา, 2548) ซึ่งเชื่อวาเปนการ
เรียนรูที่แสวงหาความรูดวยตนเองซึ่งจะกอใหเกิดการ เรียนรูที่ลึกซึ่งกวาการเรียนโดยไดรับการถายทอดจาก
ผูสอนเพียงฝายเดียว ชว ยใหเ กิด ความสนใจ ที่จ ะเรีย นรูดว ยตนเอง ในการแสวงหาความรูแ ละเปน การ
สนองความแตกตางในดานความสามารถ ของบุคคลไดเปนอยางดี (ทิศนา แขมมณี. 2552 : 16) อีกทั้งยัง
ชวยปญหาการขาดแคลนครูผูสอน และแกปญหาการเพิ่มนักเรียนที่มีจํานวนมากเกินกวาความรับผิดชอบ
ของผูสอนที่จะดูแลไดอยางทั่วถึงอีกดวย
จากแนวทางดังกลาว ผูวิจัย ไดนํามาประยุกตใ ชในการแกปญ หาที่พบในการจัดการเรีย นรูส าระ
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ ที่ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่ํา ดวยเนื้อหาการเรียนรูมีมากภายใตเวลาอันจํากัด ผูสอนจึงใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนการอธิบายองคความรูเปนสวนใหญ ผูเรียนไมบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะใน
การคิด วิเ คราะห บรรยากาศการในการเรีย นรูไมนาสนใจ สงผลใหผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นต่ําไมเปน ไป
ตามมาตรฐาน จากสภาพปญหาดัง กลา วผูวิจัย ไดม องเห็น ปญ หาและความสํา คัญ ที่จ ะพัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นของผูเ รีย นใหสูงขึ้น จึงไดส รา งสื่ออิเล็คทรอนิกสดว ยโปรแกรม Moodle หนว ยการเรีย นรู
เรื่อง บรรยากาศ เพื่อใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน กระตุนความสนใจใหผูเรีย นเกิดการเรีย นรูได
ดวยตนเอง ตอบสนอบความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถใชทบทวนบทเรียนไดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่
1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle มีวัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle กับการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศในรูปแบบปกติ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวย
การเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle

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

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานสื่ออิเล็คทรอนิกส
ดวยโปรแกรม Moodle ของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ว21102) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในหนวยการ
เรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หอง
คือ หอง 3 และ 4 รวมทั้งสิ้น 80 คน
2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562 หอง 5
จํานวน 37 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ไดแก สื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย
การเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง
บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผูเรียนที่เรียนโดยใชสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม
Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่ง
ได มาจากการทํ าแบบทดสอบก อนเรี ย นและหลังเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัย สรางขึ้นและไดตรวจสอบ
คุณภาพแลว ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
2. ผูเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา หลักสูตรโครงการความเปนเลิศทางภาษา (GEP)
3. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หมายถึง สาระการเรียนรูที่เปนกระบวนการคนหาความรูเกี่ยวกับสิ่ง
ตาง ๆ อยางเปนระบบและมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได

4. ความพึงพอใจของผูเรียน หมายถึง ความพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรโครงการความเปนเลิศทางภาษา (GEP) ที่เรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ โดยใชสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขอคําถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใช วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตร
โครงการความเป น เลิ ศ ทางภาษา (GEP) ที่ เ รี ย นสาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร หน ว ยการเรี ย นรู เรื่ อ ง
บรรยากาศ โดยใชสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle
6. E - Learning หมายถึง การเรียนรูแบบออนไลนเปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร
หรืออินเทอรเน็ต เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียน
ผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอ สื่อสารที่ทันสมัย
6. Moodle หมายถึง ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนใหมีบรรยากาศเหมือน เรียนใน
ห อ งเรี ย น หรื อระบบจั ด คอร ส การเรี ย นการสอน ผ านระบบเครื อ ขา ยอิ น เตอร เ น็ต อิ น ทราเน็ ต สํ า หรั บ
สถาบันการศึกษา หรือครู ใชเพื่อเตรียมแหลงขอมูล กิจกรรม และเผยแพรแบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวาการเรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศในรูปแบบปกติ
2. เป น แนวทางในการใช พัฒ นารู ป แบบการเรีย นการสอนใหกับ โรงเรีย นนองของโรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3. ใช เ ป น แนวทางในการทํ า วิ จัย เกี่ย วกับ การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นสาระการเรีย นรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ในหนวยการเรียนรูอื่นๆ
ตอไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 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. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา พุทธศักราช 2553 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.
2554) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ประกอบไปดวยรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยวิชาวิทยาศาสตร 2 (ว21102) ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนรายวิชาพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําหนดใหผูเรียนเรียน จํานวน 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต ประกอบไปดวย 4
หนวยการเรียนรู ไดแก การเคลื่อนที่และตําแหนงของวัตถุ พลังงานความรอน บรรยากาศของโลก และลมฟา
อากาศ โดยหนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศของโลก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ บรรยากาศของโลกซึ่งประกอบดวย
สวนผสมของแกสตาง ๆ ที่อยูรอบโลกสูงขึ้นไปจากพื้นผิวโลกหลายกิโลเมตร การแบงเปนชั้นตามอุณหภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน

2. โปรแกรม Moodle
2.1 ความหมายของโปรแกรม Moodle
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 2557, หนา 1-2) กลาววา มู
เดิ้ล (Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) คือ โปรแกรมที่
ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ท าหนาที่ใหบริการระบบอีเลินนิ่ง 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 ตามเงื่อนไขที่ครูได จัดเตรียมอยางเปนระบบ และประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียน พรอมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ
ปจจุบันมีโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนเพียงระบบซีเอ็มเอส (ไมมีระบบแอลเอ็มเอสในตัว) สามารถสราง
วัตถุเรียนรูจากนอกมูเดิ้ล แลวนําเขาไปใชงานในมูเดิ้ล เชน สกอรม (SCORM = Sharable Content Object
Reference Model) ที่สามารถนําไปติดตั้งเปนสวนหนึ่งในมูเดิ้ล หรือโปรแกรมเลินสแควร (Learnsquare) ได
ผูพัฒนามูเดิ้ล คือ Martin Dougiamas โปรแกรมมีลักษณะเปนโอเพนทซอรท (Open Source)
ภายใตขอตกลงของจีพีแอล (General Public License) สามารถดาวนโหลดไปใชงานไดฟรีจาก moodle.org
โดยผูดูแลระบบ (Admin) นําไปติดตั้งในเครื่องบริการ (Server) ที่บริการเว็บเซอรฟเวอร (Web Server)
รองรับภาษาพีเอชพี (PHP Language) และมายเอสคิวแอล(MySQL)
ความหมายของอีเลินนิ่ง หรือ อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) ถูกตีความตางกันไปตามประสบการณของ แต
ละคน แตมีสวนที่เหมือนกัน คือ ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยมีการพัฒนา และ ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีตลอดเวลา
#1 อีเลิรนนิ่ง คือ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
#2 อีเลิรนนิ่ง คือ การใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตเขามาสงเสริมการเรียน การสอน ใหเกิด
ประสิทธิผล คําที่มีความหมายใกลเคียงกับอีเลิรนนิ่ง เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI = Computer Assisted
Instruction) หรือ การสอนโดยใชเว็บเปนฐาน (WBI = Web-based Instruction) หรือ การเรียนรูโดยใชเว็บ
เปนฐาน (Web-based Learning)
เลิรนนิ่งออฟเจ็ค (Learning Object) คือ แฟมดิจิทอลเพื่อใชนําเสนอใหผูเรียนไดเรียนรู จนบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคของสื่อ มักอยูในรูปของสื่อผสมที่มีการออกแบบอยางเปนระบบ
ความสามารถของมูเดิ้ล
1. เปน Open Source ที่ไดรับการยอมรับ (13,544 sites from 158 countries 2549-07-19) ตัวนี้
ฟรี : ป จ จุ บัน สถาบั น การศึ กษาในไทย ยั งไมมีขอตกลงเปน เอกฉัน ทว าจะใชอี เลิน นิ่งตั ว ใด แต มีแนวโน ม
เปลี่ยนไปใชมูเดิ้ลเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
2. รองรับทั้ง 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 มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว ก็สงเขาไปเผยแพรไดโดยงาย

4. มีระบบติดตอสื่อสารระหวางนักเรียน เพื่อนรวมชั้น และครูเชน chat หรือ webboard เปนตน
นักเรียนฝากคําถาม ครูทิ้งการบานไว ครูนัดสนทนาแบบออนไลน ครูนัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารใหอาน
กอนเขาเรียน ก็ได
5. มีระบบแบบทดสอบ รับการบาน และกิจกรรม ที่รองรับระบบใหคะแนนที่หลากหลาย ใหสงงาน
ใหทําแบบฝกหัด ตรวจใหคะแนนแลว export ไป excel ได
6. สํารองขอมูลเปน .zip แฟมเดียวได ทําใหครูหรือนักเรียนนําไปกูคืนในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใดก็ได
อยางของผมทําวิชาระบบปฏิบัติการ แลวเก็บเปน .zip เปดให Download ใครจะนําไปทดสอบกูคืนในเครื่อง
ตนเองก็ได
7. ผูบริหารที่มีวิสัยทัศน และใจกวาง สงเสริมเรื่องนี้เพราะ ครูไดทําหนาที่ นักเรียนไดเรียนรู และ
สถาบันยกระดับการใหบริการ ครูเตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แตนักเรียนเขามาเรียนกี่รอบก็ได จบไปเขาแลว
กลับมาทบทวนก็ได
2.2 ลักษณะของโปรแกรม Moodle
ขนิษฐา รุจิโรจน (2546, หนา 9-13) กลาววา ลักษณะของโปรแกรมมูเดิล (Moodle) ประกอบดวย 3
สวน ไดแก ลักษณะทั่วไป ลักษณะเฉพาะสวนของโปรแกรม และลักษณะของโปรแกรมในสวนของผูใช ดังนี้
1. ลั ก ษณะทั่ ว ไป มู เ ดิ ล (Moodle) เป น โปรแกรมกากรทํ า งานแบบเครื่ อ งแม ข า ย/ลู ก ข า ย
(server/client) โดยไมจํากัดจํานวนผูใช แสดงผลสวนเมนูไดหลายภาษา ผูสอนสามารถสรางแหลงความรูหรือ
เนื้อหาวิชาไดตามฟงกชันตางๆที่ระบบกําหนดไว โดยมีรหัสผานเขาระบบ เพื่อจัดการกับเนื้อหา เชน การ
จัดการเว็บไซต การจัดการผูใช การจัดการกลุมผูเรีน เปนตน ในสวนของผูเรียนจะมีรหัสผานเขาระบบเพื่อดู
รายวิชา เชน ประกาศ ตารางงาน เนื้อหาวิชา ในสวนของการประเมินผล ผูเรียนสามารถเขามาทดสอบ วัด
ความรู และดูผลการทดสอบได
2. ลักษณะเฉพาะสวนของโปรแกรม แบงออกเปน
2.1 การจัดการรายวิชา (course management) ที่สามารถรองรับการอัพโหลด และดาวนโหลด ได
โดยไมจํากัดรูปแบบของไฟล
2.2 ระบบการสื่อสาร (communication system) ที่ประกอบไปดวยหองสนทนาเพื่อใหผูเรียนติดตอ
ระหวางผูเรียนหรือติดตอระหวางผูสอนไดอยางสะดวก ตลอดจนมีกระดานแสดงความคิดเห็น (discussion
forum) ที่รับและสงงานระหวางผูสอนและผูเรียน ทําใหสามารถติดตอสื่อสารหรือทํางานกลุมภายในวิชาเรียน
ได
2.3 การวัดและประเมินผล (assessments) สามารถเปรียบเทียบ ทดสอบ และวัดผลพัฒนาการของ
ผูเรียนได ผูสอนสามารถสรางคําถามไดหลากหลายทั้งแบบปรนัยที่เลือกคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียวหรือเลือก
คําตอบที่ถูกตองไดมากกวา 1 ขอ แบบถูกผิด และอัตนัยที่ใหนักเรียนเขียนบรรยาย โดยโปรแกรมสามารถระบุ
วันเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาไปทําแบบทดสอบได
2.4 ระบบการควบคุม (control) ผูสอนสามารถใชโปรแกรมเพื่อควบคุมและจัดการกับรายวิชาที่เปด
สอน และผูดูแลระบบ สามารถควบคุมทั้ งระบบของโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนทางไกลและสามารถ
ตรวจสอบการใชงานระบบของผูใชแตละคนได
2.5 การจัดการเว็บไซต (site management) ซอฟตแวรสามารถใหผูดูแลระบบกําหนดการติดตั้ง
เว็บไซต ปรับปรุง หรือเพิ่มความสามารถใหระบบแสดงผลไดหลายภาษาได

3. คุณลักษณะของโปรแกรมในสวนของผูใช แบงออกเปน
3.1 ผู เ รี ย น สามารถดู ขอมู ล ผู ส อนในรายวิช า ดาวนโ หลดงาน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งกระทู
ระหวางผูเรียนดวยกันหรือระหวางผูเรียนกับผูสอนในรายวิชานั้นผานกระดานแสดงความคิดเห็นและหอง
สนทนาได
3.2 ผูสอน สามารถควบคุมจัดการภายในรายวิชานั้นๆได เชน สามารถออกแบบทดสอบดวยตนเอง
ตรวจสอบคะแนนของผูเรียนที่ลงเรียน ตรวจสอบสถิติการใชงานของผูเรียน ตลอดจนสามารถกําหนดสิทธิใน
การทํางานภายในวิชา นัดหมายและมอบหมายงานไดตลอดเวลา
3.3 ผูดูแลระบบ มีฟงกชันการจัดการใชงานของผูใชโดยการเพิ่ม ลบแกไขขอมูลของผูใช และสามารถ
จัดการกับรายวิชาทุกรายวิชาที่อยูบนระบบได
ไพฑูรย ศรีฟา (2544, หนา 3-8) กลาววาองคประกอบภายในโปรแกรมประกอบดวย 5 สวน คือ
ระบบจัดการหลักสูตร ระบบสรางบทเรียน ระบบทดสอบและประเมินผล ระบบสงเสริมการเรียน และระบบ
การจัดการขอมูล ดังนี้
1. ระบบจัดการหลักสูตร (course management) กลุมผูใชงานทั้งผูเรียน ผูสอน และผูดูแลระบบ
สามารถเขาสูระบบที่ไหนเวลาใดก็ได โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตได โดยไมจํากัดจํานวนผูใชหรือจํานวน
บทเรียน
2. ระบบสรางบทเรียน (content management) ระบบประกอบดวย เครื่องมือในการสรางเนื้อหาที่
ใชไดดีกับขอความหรือตัวหนังสือหรือบทเรียนในรูปแบบสื่อสายธาร (streaming media)
3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (test and evaluation system) ระบบมีคลังขอสอบ ที่
สามารถสุมขอสอบ จับเวลาในการทําขอสอบ และตรวจขอสอบพรอมเฉลยได
4. ระบบสงเสริมการเรียน (course tool) ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่ใชสื่อสารระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอนได เชน กระดานขาว หองสนทนา
5. ระบบจัดการขอมูล (data management system) ประกอบดวยระบบจัดการไฟลและโฟลเดอร
ตามที่ผูดูแลระบบกําหนดให
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนโปรแกรม Moodle
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 2557, หนา 3-4) กลาววา
กิจกรรมของโปรแกรม Moodle แบงออกเปน
2.3.1 กิจกรรม (Activities)
1. สกอรม (Scorm) คือ แหลงขอมูลที่รวมเนื้อหา หรือแฟมขอมูลจากภายนอก ถูกยอมรับ
เปน มาตรฐานหนึ่งของ Learning Object
2. สารานุกรม (wiki) คือ ระบบจัดการนิยามศัพทหรือใหความหมายที่ยืดหยุน เปนระบบเปด
ที่เขาจัดการแตละความหมายรวมกันได
3. กระดานเสวนา หรือเว็บบอรด (Webboard) คือ แหลงที่เปดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยการแสดงความคิดเห็น หรือถามตอบ
4. การบาน (Assignment) คือ การมอบหมายใหทํางานแลวกลับมาสง ดวยการอัพโหลด
พิมพ คําตอบ หรือสงนอกเว็บไซตก็ได
5. บทเรียนสําเร็จรูป (Lesson) คือ เนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบเสนทางการศึกษาที่แตละ
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 ขอสอบวัดผลการเรียนรูเพื่อประเมินกอนเรียน หรือหลังเรียน
10. แบบสอบถาม (Survey) คือ การสอบถามที่ใชรูปแบบคําถามที่แตกตางกัน อาจนําผลมา
ใช ปรับปรุงการสอนได
11. โพลล (Choice) คือ การสอบถามความคิดเห็น เพื่อระดมความคิดเห็นอยางเร็วใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
2.3.2. กิจกรรมของครู (Teacher Activities)
1. สมัครสมาชิกดวยตนเอง และรอผูดูแล อนุมัติใหเปนครู หรือผูสรางคอรส
2. ครูสรางคอรส และกําหนดลักษณะของคอรสดวยตนเอง
3. เพิ่มเอกสาร บทเรียน และลําดับเหตุการณตามความเหมาะสม
4. ประกาศขาวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผานอินเทอรเน็ต
5. สามารถสํารองขอมูลในวิชาเก็บเปนแฟมเพียงแฟมเดียวได
6. สามารถกูคืนขอมูลที่เคยสํารองไวหรือนําไปใชในเครื่องอื่น
7. สามารถดาวนโหลดคะแนนนักเรียนที่ถูกบันทึกจากการทํากิจกรรม ไปประมวลผลใน
Excel
8. กําหนดกลุมนักเรียน เพื่อสะดวกในการจัดการนักเรียนจํานวนมาก
9. ยกเลิกนักเรียนในรายวิชา ถาพบวามีความประพฤติไมเหมาะสม หรือเขาเรียนผิดรายวิชา
10. ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแตละคน เชน ความถี่ในการอานบทเรียน หรือคะแนนใน
การสอบ
11. เพิ่มรายการนัดหมาย 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 ที่ครูกําหนดใหเขาไปศึกษาตามชวงเวลาที่เหมาะสม
4. ฝากคําถาม หรือขอคิดเห็น หรือสนทนาระหวางครูและนักเรียน
5. ทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ทําแบบฝกหัด หรือสงการบาน
6. แกไขขอมูลสวนตัวของตนเองได
7. เรียนรูขอมูลของครู เพื่อนนักเรียนในชั้น หรือในกลุม เพื่อสรางความคุนเคยได

3. ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)
3.1 แนวคิดทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)
ทิศนา แขมมณี (2554, หนา 90) กลาววา แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติของ
ความรูของมนุษย มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean
Piaget ซึ่งเสนอวา การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vygotsky ไดขยาย
ขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวา เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอื่น สําหรับดานสังคมวิทยา
Emile Durkheim และคณะ เชื่อวาสภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอการเสริมสรางความรูใหม
ทฤษฎีการเรียนรูตามแนว Constructivism จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (cognitive
psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget
ประเด็ น สํา คั ญ ประการแรกของทฤษฎีการเรีย นรูตาม Constructivism คือ ผูเรีย นเปน ผูส ราง
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยใชกระบวนการ
ทางปญญา (cognitive apparatus) ของตน
ประเด็นสําคัญประการที่สองของทฤษฎี คือ การเรียนรูตามแนว Constructivism คือ โครงสรางทาง
ปญญา เปนผลของความพยายามทางความคิด ผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวย
ตนเอง ผู ส อนไม ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งทางป ญ ญาของผู เ รี ย นได แต ผู ส อนสามารถช ว ยผู เ รี ย น
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสภาพการณที่ทําใหเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น
3.2 ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน
1. การสอนตามแนว Constructivism เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และ
ความสําคัญของความรูเดิม
2. เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง และสามารถสรางความรูดวยตนเองได ผูเรียน
จะเปนผูออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู มารวมกันอภิปราย สรุปผลการคนพบ แลวนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากเอกสารวิชาการ หรือแหลงความรูที่หาได เพื่อตรวจความรูที่ไดมา และเพิ่มเติมเปนองคความรูที่สมบูรณ
ตอไป
3. การเรียนรูตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเอง จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่
คนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริงวา ลึก ๆ แลวสิ่งนั้นคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงไร และศึกษา
คนควาใหลึกซึ้งลงไป จนถึงรูแจง
3.3 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูผูสอน
1. เปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สํารวจเพื่อใหเห็นปญญา
2. มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชนแนะนํา ถามใหคิด หรือสรางความรูไดดวยตนเอง
3. ชวยใหผูเรียนคิดคนตอ ๆ ไป ใหทํางานเปนกลุม
4. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดตาง ๆ การปฏิบัติการ
แกปญหาและพัฒนาใหเคารพความคิดและเหตุผลของผูอื่น
3.4 บทบาทของผูเรียน
ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผูเรียนจะมีบทบาทเปนผูปฎิบัติและสรางความรูไปพรอมๆ
กันดวยตัวของเขาเอง(ทําไปและเรียนรูไปพรอมๆกัน) บทบาทที่คาดหวังจากผูเรียน คือ
1. มีความยินดีรวมกิจกรรมทุกครั้งดวยความสมัครใจ
2. เรียนรูไดเอง รูจักแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆที่มีอยูดวยตนเอง

3. ตัดสินปญหาตางๆอยางมีเหตุผล
4. มีความรูสึกและความคิดเปนของตนเอง
5. วิเคราะหพฤติกรรมของตนเองและผูอื่นได
6. ใหความชวยเหลือกันและกัน รูจักรับผิดชอบงานที่ตนเองทําอยูและที่ไดรับมอบหมาย
7. นําสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตจริงไดนั้น
3.5 การประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใหผูเรียนสรางสาระการเรียนรูและผลงานตาง ๆ ดวย
ตนเอง
2. การสรางสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดทําในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการคิด การทําและการ
เรียนรูตอไป
4. จั ด สภาพแวดล อ มที่ มี ค วามแตกต า งกั น เพื่ อ ประโยชน ใ นการเรี ย นรู เช น วั ย ความถนั ด
ความสามารถ และประสบการณ
5. สรางบรรยากาศที่มีความเปนมิตร
6. ครูตองทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผูเรียน
7. การประเมินผลการเรียนรูตองประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ
8. ใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เชน การประเมินตนเอง การประเมินโดยครูและ เพื่อน การ
สังเกต การประเมินโดยแฟมสะสมงาน

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุเนตร สืบคา (2553, สรุปผลการวิจัย) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนผาน
เว็บดวย โปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle e-Learning) ผลการวิจัยพบวา แบบสอบถามชี้ใหเห็นวา นักศึกษาสวน
ใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 69.00 อายุเฉลี่ย 21.22 ± 0.92 ปศึกษาในสาขาวิศวกรรมเกษตร ชั้นปที่ 3
คิดเปนรอยละ 80.40 นักศึกษาสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนตัวใชคิดเปนรอยละ 95.70 ทําใหสามารถทองเว็ป
ไดอยางสะดวกสะบายทั้งจากที่พัก คิดเปนรอยละ 65.20 และจากมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 95.70 โดยมี
ระยะเวลาในการทอง เว็ป 1 – 3 ชัวโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 41.30 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนผาน Moodle พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในทุกขอคําถามในระดับมาก ยกเวนการชวย
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียมากขึน และการสรางบรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจ ซึ่งมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลของผูเรียนกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอน ผาน Moodle พบวา เพศของผูเรียน และความสะดวกสบายในการทองเว็บจากมหาวิทยาลัย ไมมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผาน Moodle แตชั้นปของผูเรียนมีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผาน Moodle ในดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
จากแหลงการเรียนรูตางๆ ที่ผูสอนเตรียมไวให การทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น การทําให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น และการสงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารได ตลอดเวลา โดยการมีหรือไมมี
คอมพิวเตอรสวนตัวของผูเรียนมีอิทธิพลตอการกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
ในขณะที่การเขาถึงเว็บจากที่พักของผูเรียน และระยะเวลาในการทองเว็บตอวันของผูเรียน มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผาน Moodle ในดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลง

การเรี ย นรู ต า งๆ ที่ ผู ส อนเตรี ย มไว ให การทํา ใหผูเรี ย นเกิด ความเข าใจในบทเรีย นมากขึ้น และการสรา ง
บรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจ
ชัยวัฒน จิวพานิชย และชัยวัฒน วารี (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
สรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาชนปที่2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการ
สรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครูหลัง
อบรมสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 01 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
ฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
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 จึงควรจัดทําบทเรียนออนไลนที่ผานการปรับปรุงแกไขขออยางละเอียด รอบครอบ และมีความ
ยืดหยุนเพิ่มึ้น นอกจากี้ยังตองเพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงบทเรียนออนไลนในชั้นเรียนดวย 2) ผูเรียน
ส ว นใหญ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การให บ ทเรี ย นออนไลน เ พราะเป น ระบบที่ ทํ า ให ส ามารถสื่ อ สารกั บ ผู ส อนได
ตลอดเวลา สงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา แต
หากมีการปรับปรุงดานระบบ / การจัดการใหดียิ่งขึ้นก็จะทําใหบทเรียนออนไลนสมบูรณยิ่งขี้น
ฐิติยา เนตรวงษ (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใช e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดลอมเมือง และอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปน
พลเมืองดิจิ ทัลของกลุมตัวอยางพบวามีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยความเปน พลเมืองดิจิทัลอยูในระดับมาก
พัฒนาการรอยละ15.85 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางสูงขึ้นโดยมีพัฒนาการรอยละ 23.37 3)
ความสัมพนธุของความเปนพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางบวกในระดับคอนขางสูงโดยมีคาเทากับ 0.799 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
สุรชาติ อาจทรัพย, ศิรประภา ขันคํา และ อภิภู สิทธิภูมิมงคล (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษา
ประสิทธิผลผลการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา (กรณีศึกษาวิชา วกกฬ 217 การนําเสนอสารสนเทศทางการกีฬา
ปการศึกษา 2556) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 75.6 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป รอย
ละ 96.2 สว นใหญ มีอุป กรณคอมพิ ว เตอรที่ส ามารถเขาถึง Internet ไดผลคะแนนเฉลี่ยจําแนกตาม
องคประกอบพบวาการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็คทรอนิกสมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมดานองคประกอบวางภาพ
ดานการใชตัวอักษร และเทคนิคการใชโปรแกรมฯ ดีกวาการเรียนการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสและสื่อที่ใชในการเรียนการสอนในระดับ
มาก อยางไรก็ตามควรปรับปรุงเรื่องความเขาใจในบทเรียนที่มีตอบทเรียนผานโปรแกรม Moodle การ
ให บ ริ ก ารด า นวั ส ดุ อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร แ ละสั ญ ญาณอิ น เตอร เ น็ ต ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนผ า นสื่ อ
อิเลคทรอนิกสจึงเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาไดทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน
ตามปกติ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ผูวิจัยนําเสนอขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. แบบแผนการวิจัย
4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
5. ขั้นตอยการดําเนินงานวิจัย
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562
จํานวน 2 หอง คือ หอง 3 และ 4 รวมทั้งสิ้น 80 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562 หอง 5 จํานวน
37 คน คัดเลือกโดยการสุมอยางงายตามจํานวนกลุม

เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย การพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นสาระการเรีย นรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรู การเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
2. สื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม (The Randomized Posttest-Only Control Group Design) โดยไมมีการวัดหรือสังเกตใดๆ
กอนการทดลอง สวนกลุมควบคุมไมไดถูกระทําใดๆ เพียงแตตองมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนไมใหสงผลใดๆ
ตอตัวแปรตาม หลังจากเสร็จการทดลองแลวจึงทําการวัดหรือสังเกต เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม เพื่อสรุปผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตาม ซึ่งมีแบบ
แผนการทดลองดังนี้
กลุม
E
C

(R)
(R)
ความหมายของสัญลักษณ
X
หมายถึง
E

หมายถึง

C

หมายถึง

T2

หมายถึง

ใหสิ่งทดลอง
X
-

ทดสอบหลังเรียน
T2
T2

การจัดกระทํา (Treatment) ไดใชแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติมผานสื่อ
อิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle
กลุมทดลอง ไดรับการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และไดใชแหลง
คนควาหาความรูเพิ่มเติมผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle
กลุมควบคุม ไดรับการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และไดใชแหลง
ความรูตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือ และวารสารที่เกี่ยวของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ขั้นตอนการสรางเครือ่ งมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม
Moodle มีลําดับขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู ในการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 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 นํ า สาระสํ า คั ญ ของแผนการจัด การเรี ย นรูที่กํ าหนดเสนอผูบ ริ ห าร และฝายวิช าการ
โรงเรียน เพื่อขอคําชี้แนะสาระที่กําหนดในแผนและขอขอคิดเห็นหรือคําแนะนําที่เปนประโยชนในการ
1.3 ปรับแผนการจัดการเรียนรูตามคําเสนอแนะของผูบริหาร และฝายวิชาการโรงเรียน และ
นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอผูเชี่ยวชาญการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของสาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรูและการวัดผล
ประเมินผล
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562
2. สื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักราช 2551 และ ตําราเอกสารเกี่ยวกับ
บรรยากาศ
2.2 ศึกษารูปแบบการจัดทําสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle จากหนังสือ เอกสาร
ตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา
2.4 กําหนดจุดประสงคทั่วไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ตองการเนน
2.5 กําหนดโครงสรางและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค
2.6 ดําเนินการจัดทําสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ตามลําดับจุดประสงคการเรียน ลําดับเนื้อหา และ
โครงสรางที่กําหนดไวที่พรอมนําไปใช
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือตําราและเอกสารที่
เกี่ยวของ
3.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการเรียนรู
3.4 สรางแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค
3.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาเพื่อนํามาวิเคราะห
หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นไมวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู

นําคาคะแนนของผูเชี่ยวชาญในแตละขอคําถามมารวมกันเพื่อหาคาความสอดคลอง ถาดัชนีความสอดคลองสูง
กวา 0.5 ถือวาอยูในเกณฑที่ใชได ถาต่ํากวานั้นตองนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ไดคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00 จํานวน 20 ขอ
3.6 นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาอีกครั้ง
3.7 นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง
จํานวน 20 คน นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) 0.2 ขึ้นไป และหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint)
3.8 นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย
4. การสรา งแบบสอบถามความพึงพอใจ ของการเรีย นสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ผูวิจัยได
ดําเนินการดังนี้
4.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบสอบถามและกําหนดโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตองการทราบ
4.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
พึงพอใจ มากที่สุด
ใหคาระดับเทากับ
5
พึงพอใจ มาก
ใหคาระดับเทากับ
4
พึงพอใจ ปานกลาง
ใหคาระดับเทากับ
3
พึงพอใจ นอย
ใหคาระดับเทากับ
2
พึงพอใจ นอยที่สุด
ใหคาระดับเทากับ
1
ในการแปลความหมายของแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผูเรียน ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจาก
การวิเคราะหขอมูลมาเทียบเกณฑ จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ย
ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
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 ระดับนอยที่สุด
4.3 นํ า ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญพิจ ารณาตรวจสอบ และปรับ ปรุงแกไข ใหครอบคลุมเนื้อหา
ตลอดจนความถูกตองเหมาะสม
4.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชกับผูเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากการเรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. จัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงรายละเอียดและขอตกลงในการเรียน
การสอนกับนักเรียน
2. สุมเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยสุมจากประชากรนักเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางตามกาลเวลา ในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2562 โดย
- กลุมทดลอง คือ กลุมที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และใชแหลงคนควา
หาความรูเพิ่มเติมผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle
- กลุมควบคุม คือ กลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ และไดใชแหลงคนควาความรู
ตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือ และวารสารที่เกี่ยวของ
3. การจัดการเรียนการสอนในกลุมทดลอง ผูสอนใชเวลาในชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชการ
บรรยาย การถาม-ตอบ การอภิปราย แลวใหนักเรีย นคนควาหาความรูเพิ่มเติมตามหัว ขอที่กําหนดโดยใช
โปรแกรม Moodle โดยกําหนดใหนักเรียนใชเวลาในการเรียน เปนระยะเวลา 2 สัปดาห
4. การจัดการเรียนการสอนในกลุมควบคุม ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใชการบรรยาย การถามตอบ การอภิปราย แลวใหนักเรียนคนควาหาความรูเพิ่มเติมตามหัวขอที่กําหนดจากแหลงความรูตางๆ เปน
ระยะเวลา 2 สัปดาห
5. ขั้นวัดผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- กลุมทดลองที่คนควาหาความรูเพิ่มเติมผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle หลัง
ศึกษาเนื้อหาของบทเรียนแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ จากนั้นบันทึกคะแนนผลการสอบไว
- กลุมควบคุมที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบปกติ หลังจบการสอนเนื้อหาในชั้นเรียนแลว ให
ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ จากนั้นบันทึกคะแนน
ผลการสอบไว
6. การศึกษาระดับความพึงพอใจของการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ภายหลัง
จากกลุมทดลองศึกษาเนื้อหาของบทเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียนแลว ผูเรียนทําแบบประเมินระดับ
ความพึงพอใจของการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ซึ่งเปนแบบมาตรประมาณคาจํานวน
20 ขอ

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ระดั บ
มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 หน ว ยการเรี ย นรู เรื่ อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็ค ทรอนิกสดว ยโปรแกรม Moodle ได
ดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ที่สรางขึ้น

2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ที่ผานขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแลว นําไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการเรียน ผูเรียนที่เรียนผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle กับกับผูเรียนที่เรียนในรูปแบบ
ปกติ
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวัดทั้ง 2 รูปแบบ มาตรวจใหคะแนน แลวนําไป
จัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
4. ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ หลังจากเรียนดวยสื่อ
อิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle แลวตรวจใหคะแนน นําผลไปวิเคราะหขอมูล

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดังตอไปนี้
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมโดยใช t-test Independent
4.2 หาความพึงพอใจตอการเรียนดว ยรูป แบบการจัดการเรีย นรูดวยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู
(Connectivism) ผานสื่อสังคมออนไลน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation: SD)

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใชสูตรสําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยสถิติคาเฉลี่ย (สุวิมล ติรกานันท, 2549)
X

โดยที่
X

N
Σx

= ∑

x
N

หมายถึง คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย
หมายถึง จํานวนขอมูลทั้งหมด
หมายถึง ผลรวมของขอมูลทั้งหมด

2. การวัดการกระจายดวยสถิติคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

∑ (X − X )
SD =
n −1

โดยที่

SD
Σx
n

หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายถึง ผลรวมของคะแนน
หมายถึง จํานวนขอมูล

2

โดยที่

3. สถิติที่ใชวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
x�1 −x�2
t=
1
1

�S2p (n +n )
1
2

df = n1 + n2 − 2
เมื่อ x�1 , x� 2 แทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2
2
Sp แทนความแปรปรวนรวม (Pooled variance)
Sp2 =

(n1 −1)S21 +(n2 −1)S22
n1 +n2 −2

n 1 , n 2 แทนขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1, 2
df
แทนชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา
2562 จํานวน 1 หอง คือ หอง 5 รวมทั้งสิ้น 37 คน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิจัยและ
แปลความหมายตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของ
กลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของ
กลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ในหนวยการเรียนรูเรื่อง
บรรยากาศ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการ
สอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle กับกลุมควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ
ตอนที่ 4 ผลความพึ ง พอใจของกลุ ม ทดลองต อ การเรี ย นที่ ไ ด รั บ การเรี ย นการสอนผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุมควบคุม
ที่จัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติไดผลการวิเคราะห ดังนี้
กําหนดสมมุติฐานดังนี้
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
เมื่อ µ 1
หมายถึง
µ2

หมายถึง

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุม
ควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
80
80

X

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
X

SD
t
Sig

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

6.97
9.85

S.D.
2.46
2.73

t

Sig

6.494

.000

จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss
0

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ กอนเรียนเทากับ 6.97 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.46 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 9.85
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.73 ไดผลคะแนน t-test เทากับ 6.494 และคา Sig (2-tail) เทากับ .000
จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่วา H 0 : µ 1 =µ 2 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การจัดการเรียนรูดวยแบบปกติสามารถทําใหกลุมควบคุม
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนได

ตอนที่ 2
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุมทดลอง
ที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ
ไดผลการวิเคราะห ดังนี้
กําหนดสมมุติฐานดังนี้
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
เมื่อ µ 1
หมายถึง
µ2

หมายถึง

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ของกลุมทดลองที่
ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองที่
ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของกลุม
ทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ในหนวยการ
เรียนรูเรื่อง บรรยากาศ
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
37
37

X

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
X

SD
t
Sig

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

7.48
12.21

S.D.
2.00
2.74

t

Sig

13.765

.000

จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss
0

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle กอนเรียนเทากับ 7.48 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
2.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 12.21 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.74 ไดผลคะแนน t-test
เทากับ 13.765 และคา Sig (2-tail) เทากับ .000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่วา H 0 : µ 1 =µ 2 กลาวคือ คะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การ
จัดการเรียนรูของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle สามารถ
ทําใหกลุมทดลองเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนได

ตอนที่ 3
ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle กับกลุมควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ ใน
หนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ ไดผลการวิเคราะห ดังนี้
กําหนดสมมุติฐานดังนี้
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
เมื่อ µ 1
หมายถึง
µ2

หมายถึง

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ของกลุมทดลองที่
ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองที่
ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle กับกลุมควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปกติ ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ
การทดสอบ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

N
70
37

N
SD
t

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Sig

หมายถึง

X

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

9.85
12.21

S.D.
2.73
2.74

t

Sig

3.647

.001

จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss
0

จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนในรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติ เทากับ 9.85 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.73 และคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle เทากับ 12.21 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.74 ไดผลคะแนน t-test เทากับ 3.647 และคา Sig (2-tail) เทากับ .001 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานที่วา H 0 : µ 1 = µ 2 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธทางการเรียนของกลุมทดลองที่
ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle สูงกวากลุมควบคุมที่เรียนในรูปแบบการ
เรี ย นการสอนแบบปกติ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงว า การเรี ย นการสอนผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle สามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียน
ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติได

ตอนที่ 4
ผลความพึงพอใจของกลุมทดลองตอการเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
โปรแกรม moodle ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ ไดผลการวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของกลุมทดลองตอการเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
โปรแกรม moodle ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ
หัวขอการประเมิน
1. สอดคลองกับวัตถุประสงค
2. มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน
3. ลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม
4. มีความเหมาะกับเวลาที่ใชจัดการเรียนการสอน
5. มีความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายมากขึ้น
6. มีความสนุกสนาน และความกระตือรือรนในการเรียน
7. มีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน
8. ภาษาที่ใชเหมาะสม และเขาใจงาย
9. รูปภาพสวยงาม และเหมาะสมกับเนื้อหา
10. รูปแบบ ขนาด และสีตัวของตัวอักษรที่ใช
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.03
4.64
4.09
4.55
4.24
4.12
4.21
4.36
4.27
3.97
4.25

0.68
0.49
0.72
0.51
0.61
0.74
0.60
0.60
0.72
0.68
0.64

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา ผลความพึงพอใจของกลุมทดลองตอการเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.25) เมื่อพิจารณารายขอ คาเฉลี่ย 3 ลําดับแรก ไดแก มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน ( X =4.64)
ความเหมาะกับเวลาที่ใชจัดการเรียนการสอน ( X = 4.55) และรูปภาพสวยงาม และเหมาะสมกับเนื้อหา
( X = 4.27)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ
ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
6. ขอเสนอแนะ

วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle มีวัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle กับการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศในรูปแบบปกติ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวย
การเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู
เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สูงกวาการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศในรูปแบบปกติ
2. ความพึงพอใจของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู
เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle อยูในระดับมาก

ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (GEP) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
จํานวน 1 หอง คือ หอง 5 รวมทั้งสิ้น 37 คน

- กลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนผานสื่อ
อิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
- กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ปกติ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ

เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย การพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นสาระการเรีย นรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรู การเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
2. สื่ออิเลคทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสดวยโปรแกรม Moodle

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบปกติ สามารถทําใหกลุมควบคุมเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจากกิจกรรมในการเรียนรู
แบบปกติ ซึ่งมีลักษณะเปนการบรรยาย การอภิปราย การถามตอบ และการทํากิจกรรมตามใบงาน สามารถ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูได
2. การจัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle สําหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในหนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ สามารถทําใหกลุมทดลองเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นรู ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ทําใหนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น สามารถศึกษาเนื้อหาและทบทวน
ความรูไดดวยตนเองตลอดเวลา สงผลใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนได
3. การจัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle สามารถทําใหกลุมตัวอยาง
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติได เนื่องจากวิธีการจัดการ
เรียนรูดังกลาวประกอบดวยสื่อการสอนทั้งภาพและเสียง และใบงานที่เกี่ยวของ ซึ่งนักเรียนสามารถนําไป
ฝกฝนไดดวยตนเองภายนอกหองเรียนได ทําใหการเรียนรูไมถูกจํากัดแตในหองเรียน
4. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในขอ มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และมีความ
เหมาะกับเวลาที่ใชจัดการเรียนการสอนตามลําดับ

นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากในขอภาษาที่ใชเหมาะสม และเขาใจงาย รูปภาพสวยงาม
และเหมาะสมกับเนื้อหา มีความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายมากขึ้น มีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน มี
ความสนุกสนาน และความกระตือรือรนในการเรียน ลําดับเนื้อหาไดอยางเหมาะสม ลําดับเนื้อหาได
อยางเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค และรูปแบบ ขนาด และสีตัวของตัวอักษรที่ใชตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ผูสอนควรศึกษาเนื้อหา
และการจัดการายวิชา รวมถึงการใชงานโปรแกรม moodle ใหเขาใจ เพื่อใหสามารถสรางกิจกรรมตางๆ ใน
บทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูสอนควรมีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม moodle ไปใชในบทเรียนอื่นๆ หรือพัฒนาให
เหมาะสมกับผูเรียนอยางตอเนื่อ
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