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บทที่ 1  
 

บทนำ 
 
1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ปรับปรุง 2553) มาตรา 22 ระบุว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักนักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรีย นมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพในมาตรา 23 เน้นการจัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย ให้ความสำคัญในการบูรณาการความรู้
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา (กรมวิชาการ, 2545) ดังนั้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นไปที่นักเรียน โดยถือว่านักเรียนมีความสำคัญสุด มาตรา 66 จึงกำหนดให้รัฐจึง
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา โดยเร่งการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต พัฒนาบุคคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มีความรู้และทักษะที่เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552) แนวการจัดการเรียนรู้ในการปฏิรูปการศึกษาจึงมีลักษณะเป็น
กระบวนการทางปัญญาที่พัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิต บูรณาการเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียนสัมพันธ์กับสังคมการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญจึงเป็นแนวคิดที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดเป็น
อย่างมาก 

การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ผนวกหรือ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่
ช่วยทำให้การปฏิรูปการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ (สุธาศินี สีนวนแก้ว และกานดา ศรอินทร์, 2552) นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 -2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) จึงได้กำหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทยสู่
ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค กล่าวคือ ประเทศไทยใน
ปี ค.ศ. 2020 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค 
นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2554)  

E-Learning คือ การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรือ  ICT (Information and 
Communication Technology) เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดระบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเป็นบทเรียนออนไลน์โดย
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้บทเรียน ต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงบทเรียน ได้ทุก
เวลาทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้ซึ่ง ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถแตกต่างกัน (โอภาศ เอี่ยม



สิริวงศ์, 2551)  ทั้งนี้ปัทมา นพรัตน์ (online) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็น
การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ( Internet) หรือ อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียน จะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน  โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกส่งไปยัง ผู้เรียนผ่าน Web Browser 
โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
เช่นเดียวกับการ เรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, 
chat) จึงเป็น การเรียนสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere 
and anytime) 

การส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle จึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้บทเรียนด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปความคิด อันเป็นทักษะสำคัญของการเรียน
วิทยาศาสตร์ แล้วเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในบทเรียนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนยิ่งขึ้น  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย โปรแกรม Moodle กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ในหน่วยการเรยีนรู้เร่ือง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 

2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
โปรแกรม Moodle ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต  
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

1) ประชากร 
- ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา แขวงวิชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
2) กลุ่มตัวอย่าง  
- กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ และแผนการเรียนอังกฤษ-จีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา แขวงวิชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 27 คน 
และ กลุ่มควบคุมจำนวน 23 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

- กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
โปรแกรม Moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  

- กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ  
 



3) ระยะเวลาที่ใช้ทดลอง 
ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการสอนคาบละ 50 นาท ี2 คาบ/สัปดาห ์ 

จำนวน 3 สัปดาห ์
4) เนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการทำวิจัยนี้เป็นเนื้อหาวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ

สิ่งมีชีวิต   
5) ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม Moodle และการเรียนด้วย

รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต  

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม 
Moodle 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนกิส์ด้วยโปรแกรม 
Moodle สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. โป รแ ก รม มู เดิ ล  (Moodle) ย่ อ ม าจ าก  Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment คือโปรแกรมฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง (e-
Learning)  ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ ระบบจัด
คอร์ส (Course Management System: CMS) คือ ระบบบริการที่ให้ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหา เตรียม
เอกสารหรือสื่อมัลติมีเดีย จัดทำแบบฝึกหัด เป็นต้น และระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management 
System: LMS) คือ ระบบบริการให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไข ที่ผู้สอนกำหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมแสดงผลการเรียนรู้อัตโนมัติ 

เนื้อหาในรายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  
เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

คำอธิบายรายวิชา  
ตัวชี้วัด  

จุดประสงค์การเรียนรู้  

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
Constructivism 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 

การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ด้วยโปรแกรม Moodle 



2. อีเลินนิง (Electronic learning: e-Learning) คือ การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศที่นำเสนอด้วย
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) ในการบริการจัดการงานสอนต่างๆ  

3. รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางในหนังสือ
คู่มือครูของ สสวท. ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยาย การอภิปราย ถาม-ตอบ การทำใบงาน 
และการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ในวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง 
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการ
สอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุม่ทดลอง  
1.6 สมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า 

1. นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ด้ วยโปรแกรม Moodle ในวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จะมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกต ิ
 2. นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม Moodle ในวิชา 
วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตจะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Moodle สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ 
สิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดั ดังนี ้

 1. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Moodle 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism 
     3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Moodle 
 

ในอดีตการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป็นสื่อการ
สอนที่สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเรียนด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ใน
โปรแกรมที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ซึ่งลักษณะของการนำเสนออาจมีทั้งตัว
หนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเกิดความสนใจ และแสดงผลการเรียนให้
ทราบได้ทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน (ปริญญา อินทรา, 2556) ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนแบบเดิม การใช้ CAI ในการ
จัดการเรียนการสอนจึงถูกพัฒนาให้เป็น WAI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการ
เว็บเพจ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็วและกว้างไกลกว่าสื่อ CAI เพราะเอกสาร HTML 
สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และ VDO ซึ่งสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งต่างๆ 
ได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา ส่งผลให้การเรียนการสอนรูปแบบนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Electronis Learning) (ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และชัยวัฒน์ วาร,ี 2554) 

ถนอมพร (ตันติพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541) ได้ให้คำจัดกัดความของ e-Learning ไว้ 2 ลักษณะ คือ 
1) e-Learning เป็นการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสำหรับการอบรมหรือการสอนซึ่งใช้การนำเสนอภาพนิ่ง
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์ และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (web technology) ใน
การถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีการจัดการคอร์ส (course management system) ในการบริหาร
จัดการงานสอนต่างๆ 2) e-Learning เป็นการเรียนในลักษณะใดก็ได้ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาน
ดาวเทียม สอดคล้องกับความเห็นของ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2547) ที่ให้คำจัดกัดความของ e-Learning ไว้ว่า
เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเตอร์เน็ตมาออกแบบและจัดการระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการ
สอน โดยการสนับสนุนและสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน การนำ e-
Learning เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดระบบการเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนำเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงหรือเรียนรู้บทเรียนได้ด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายได้ ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมา
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจ ความถนัด และ



ความสามารถแตกต่างกัน (อรรถวิท ชังคมานนท์ และก่อกาญจน์ ดุลยไชย , 2060 อ้างถึง Eamsiriwong, 
2008)  

Kearsley (2000: 4) อธิบายลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ e-Learning ไว้ว่า 1) เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอนเพียง
อย่างเดียว ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อมและจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จึงเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากชั้น
เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 2) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ผู้เรียนต้องรับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเอง และประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง 3) เป็นการจ้ดการเรียนรู้ที่
ครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้แนะนำ (facilitator) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะทำให้
ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากเป็นผู้
แสวงหา (researcher) ทำให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ศึกษา ค้นความ สร้างความรู้ด้วยตนเอง 5) เป็นการย้าย
ฐานการสอนจากห้องเรียนจริง ไปสู่ห้องเรียนเสมือนบนเว็บ (web-based instruction) ที่ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาหาความรู้จากบทเรียนออนไลน์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ 6) เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานความร่วมมือหลายฝ่าย เช่น ครู ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ช่วยในการผลิต
บทเรียน ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

 
มูเดิล (Moodle) ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment เป็น

โปรแกรมสำหรับผู้ช่วยสอน สร้างหลักสูตรและเปิดสอนบนเว็บ (Learning Management System: LMS) 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โปรแกรมชุดนี้เป็นโปรแกรมรหัสเปิด  (Open source) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
นำไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขได้ โดยสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ฟรี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ทั้งนี้ ขนิษฐา รุจิ
โรจน์ (2546) กล่าวว่า ลักษณะของโปรแกรมมูเดิล (Moodle) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทั่วไป 
ลักษณะเฉพาะส่วนของโปรแกรม และลักษณะของโปรแกรมในส่วนของผู้ใช้ ดังนี้ 

1) ลักษณ ะทั่ วไป  มู เดิ ล  (Moodle) เป็ น โปรแกรมการทำงานแบบเครื่องแม่ข่ าย /ลูกข่ าย 
(server/client) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลส่วนเมนูได้หลายภาษา ผู้สอนสามารถสร้างแหล่งความรู้หรือ
เนื้อหาวิชาได้ตามฟังก์ชันต่างๆที่ระบบกำหนดไว้ โดยมีรหัสผ่านเข้าระบบ เพื่อจัดการกับเนื้อหา เช่น การ
จัดการเว็บไซต์ การจัดการผู้ใช้ การจัดการกลุ่มผู้เรีน เป็นต้น ในส่วนของผู้เรียนจะมีรหัสผ่านเข้าระบบเพื่ อดู
รายวิชา เช่น ประกาศ ตารางงาน เนื้อหาวิชา ในส่วนของการประเมินผล ผู้เรียนสามารถเข้ามาทดสอบ วัด
ความรู้ และดูผลการทดสอบได ้

2) ลักษณะเฉพาะส่วนของโปรแกรม แบ่งออกเป็น  
    2.1) การจัดการรายวิชา (course management) ที่สามารถรองรับการอัพโหลด และดาวน์โหลด  

ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบของไฟล ์
    2.2) ระบบการสื่อสาร (communication system) ที่ประกอบไปด้วยห้องสนทนาเพื่อให้ผู้เรียน

ติดต่อระหว่างผู้ เรียนหรือติดต่อระหว่างผู้สอนได้อย่างสะดวก ตลอดจนมีกระดานแสดงความคิดเห็น 
(discussion forum) ที่รับและส่งงานระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารหรือทำงานกลุ่ม
ภายในวิชาเรียนได้ 

 2.3) การวัดและประเมินผล (assessments) สามารถเปรียบเทียบ ทดสอบ และวัดผลพัฒนาการ
ของผู้เรียนได้ ผู้สอนสามารถสร้างคำถามได้หลากหลายทั้งแบบปรนัยที่เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวหรือ
เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า 1 ข้อ แบบถูกผิด และอัตนัยที่ให้นักเรียนเขียนบรรยาย โดยโปรแกรม
สามารถระบุวันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้  



 2.4) ระบบการควบคุม (control) ผู้สอนสามารถใช้โปรแกรมเพื่อควบคุมและจัดการกับรายวิชาที่
เปิดสอน และผู้ดูแลระบบ สามารถควบคุมทั้งระบบของโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนทางไกลและสามารถ
ตรวจสอบการใช้งานระบบของผู้ใช้แต่ละคนได้  

2.5) การจัดการเว็บไซต์ (site management) ซอฟต์แวร์สามารถให้ผู้ดูแลระบบกำหนดการติดตั้ง
เว็บไซต์ ปรับปรุง หรือเพิ่มความสามารถให้ระบบแสดงผลได้หลายภาษาได้ 

3) คุณลักษณะของโปรแกรมในส่วนของผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 
 3.1) ผู้เรียน สามารถดูข้อมูลผู้สอนในรายวิชา ดาวน์โหลดงาน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งกระทู้

ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในรายวิชานั้นผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นและห้อง
สนทนาได ้

3.2) ผู้สอน สามารถควบคุมจัดการภายในรายวิชานั้นๆได้ เช่น สามารถออกแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ตรวจสอบคะแนนของผู้เรียนที่ลงเรียน ตรวจสอบสถิติการใช้งานของผู้เรียน ตลอดจนสามารถกำหนดสิทธิใน
การทำงานภายในวิชา นัดหมายและมอบหมายงานได้ตลอดเวลา  

3.3) ผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันการจัดการใช้งานของผู้ใช้โดยการเพิ่ม ลบแก้ไขข้ อมูลของผู้ใช้ และ
สามารถจัดการกับรายวิชาทุกรายวิชาที่อยู่บนระบบได้ 

ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2544) กล่าวว่าองค์ประกอบภายในโปรแกรมประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ระบบจัดการ
หลักสูตร ระบบสร้างบทเรียน ระบบทดสอบและประเมินผล ระบบส่งเสริมการเรียน และระบบการจัดการ
ข้อมูล ดังนี ้

1) ระบบจัดการหลักสูตร (course management) กลุ่มผู้ใช้งานทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้าสู่ระบบที่ไหนเวลาใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้หรือจำนวน
บทเรียน 

2) ระบบสร้างบทเรียน (content management) ระบบประกอบด้วย เครื่องมือในการสร้างเนื้อหาที่
ใช้ได้ดีกับข้อความหรือตัวหนังสือหรือบทเรียนในรูปแบบสื่อสายธาร (streaming media) 

3) ระบบการทดสอบและประเมินผล (test and evaluation system) ระบบมีคลังข้อสอบ ที่
สามารถสุ่มข้อสอบ จับเวลาในการทำข้อสอบ และตรวจข้อสอบพร้อมเฉลยได้ 

4) ระบบส่งเสริมการเรียน (course tool) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ เช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา  

5) ระบบจัดการข้อมูล (data management system) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
ตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ 

ธนภัทร วันทาพงษ ์(ม.ป.ป.) อ้างถึง อาณัติ รัตนถิรกุล (2551) กล่าวว่าคุณสมบัติเด่นของ moodle มี
หลายประการ เช่น 1)  โปรแกรมมีความสามารถสูง มีโมดูลกิจกรรมใช้งานจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับ
องค์กรที่ต้องการทำระบบ e-Learning แทบทุกองค์กร 2) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ใช้งานง่าย 
ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู ้สำหรับผู้ใช้งานรายใหม่ 3) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นในแนว Open Source มีลิขสิทธิ ์ 
แบบ GPL (General Public License) ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานได้ฟร ี โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด 4) สามารถติดตั้งได้ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Window, Linux, FreeBSD, 
Solaris, Mac OS X และ 5) รองรับการใช้งานมากกว่า 60 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ส่งผลให้สามารถนำ
โปรแกรม moodle ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล 

 
 



2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) หรือ เรียกชื่อแตกต่างกันไป ได้แก่ สร้างสรรค์

ความรู้นิยม หรือสรรสร้างความรู้นิยม หรือ การสร้างความรู้ (ทิศนา แขมมณี. 2551) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการ
สร้างความรู้ ได้มีการ เปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็นสิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจ หรือ กระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด (Cognitive processes) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้
ตามทฤษฎี Constructivist จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดเอง โดยผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งสามารถเสนอในรูปสมการลูกศร 2 ทาง ดังนี ้

 
O      S 
 

 O (Organism) คือ ผู้ที่ถูกกระตุ้น คือ นักเรียน ผู้เรียน 
 S (Stimulant) คือ แรงกระตุ้น อาจเป็นจากผู้สอน หรือสิ่งแวดล้อมที่ไปกระตุ้นผู้เรียน 

 
จากสมการการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้สอนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งที่

กระตุ้นหรือสิ่งที่กระทำต่อผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนก็มีการกระทำต่อผู้สอนด้วย นั่นคือ ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ (ปราณี ทองคำ, ม.ป.ป. อ้างถึง สหัทยา พลปัถพ,ี ออนไลน์)  

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี Constructivist สรุปเป็นสาระสำคัญได้ ดังน้ี 
1. ความรู้ของบุคคลใด คือ โครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนั้นที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และ

สามารถนำไปใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถาณการณ์อ่ืนๆ ได้ 
2. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่

เดิม โดยมีความสนและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น 
3. ผู้สอนมีหน้าที่จัดการให้ผู้เรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนเอง 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมี

ส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน ทั้งนี้เงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist Theory) คือ 1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระทำ (Active Process) ที่เกิดขึ้นในแต่
ละบุคคล 2) ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือ
ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ความรู้และความ
เชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและขนบทำเนียมประเพณี และประสบการณ์ของผู้เรียน 
จะถูกนำมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ หรือการเรียนรู้ 
นั้นเอง (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) 

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
ปรียา นามพล (2547) ศึกษาความสามารถด้านการสืบค้นภูมิปัญญาหรือวรรณกรรมในท้องถิ่นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ใช้การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ หรือ e-Learning กับการเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่



ได้รับการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ หรือ e-Learning กับการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

กฤษมันต์ (2548) ศึกษาผลของระบบการเรียนการสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต กับการสอนแบบปกติที่มี
ต่อผู้เรียนในด้านคุณภาพของรายงาน การบ้าน แหล่งอ้างอิง ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และสรุปความ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเรียนและเวลาที่ใช้ในการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พบว่าการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย นักศึกษาใช้เวลาน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ในขณะที่คะแนนด้านต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่าการสอนผ่านเครือข่าย
เพียงอย่างเดียว ไม่ทำให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนเปลี่ยนแปลงไป 

ไชยรัตน์ (2551) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ระหว่างการสอนแบบ
บรรยายกับวิธีการสอนแบบออนไลน์ระบบ LMS ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบออนไลน์ LMS ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ระบบการ
สอนแบบออนไลน์มีข้อบกพร่อง คือ ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยผู้เรียนต้องมีวินัยในการเรียนและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเอง 

รัตนา อนันต์ชื่น (2552) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle วิชาฟุตบอล 2 
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ผลจากการศึกษาพบว่าบทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/80.71 และนักศึกษาที่เรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อศึกษาระดับความพึงพอใจพบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ใน
ระดับมากในด้านการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ด้านเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการ
ออกแบบ Website ด้านการปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ด้านการประเมินผลการเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ  

กุลยา เจริญมงคลวิไล (2560) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้สื่ อมัลติมี เดีย (moodle) กรณีรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 บทเรียน พบว่าผลคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่นระดับ 1.50 และความพึ่งพอใจของผู้เรียนหลังจาก
เรยีนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้สื่อมัลติมีเดียอยู่ที่ระดับมาก  

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบออนไลน์และบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะ
เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์และบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบทเรียน การจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจในการนำมาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับต่างๆ เป็น
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรนำสื่ออิเลคทรอนิกส์โปรแกรม Moodle มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบปกติ และศึกษาระดับความพึงพอใจของการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle ดังกล่าว 

 
 
 
 



บทที่ 3 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาประสิทธิผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

  
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Moodle ผู้วิจัย
ดำเนินการดังนี ้

 
1. ศึกษาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือการวัดและการประเมินผล เพื่อสร้างแบบทดสอบ

ก่อนเรียน โดยวิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมาสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 

2. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของคำถาม และจำนวนตัวเลือก โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (IOC) แล้วปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนเนื้อหาเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต มาแล้ว  

3. วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) KR-20 โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

4. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนของผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิตจากการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การออกแบบและสร้างแหล่งการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle  

5. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ในเนื้อหาวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบและสร้างแหล่งการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle  

6. ออกแบบและสร้างแหล่งการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle เป็นรายสัปดาห์ 
จำนวน 3 สัปดาห์ แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพ ด้านเนื้อหา และการดำเนินเรื่อง 
แล้วปรับแก้ตามคำแนะนำ  
 
ระยะที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ ใช้แหล่งค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 

 
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมที่ผ่านการเรียนเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle และการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใช้



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้พัฒนามาแล้วในระยะที่ 1 แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน โดยใช้ ค่าสถิติ t-test independent 

2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Moodle ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’Scale) ที่มีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังน้ี (กุลยา เจริญมงคลวิไล, 2560) 

ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  5  คะแนน 
ระดับความเหมาะสมมาก   4  คะแนน 
ระดับความเหมาะสมปานกลาง 3  คะแนน 
ระดับความเหมาะสมน้อย  2  คะแนน 
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด  1  คะแนน 

3. วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle โดยนำคะแนนของนักเรียนแต่ละคนรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งในการให้ความหมายของคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle ดังนี้ (รัตนา อนันต์ชื่น, 
2552 อ้างถึง ประคอง กรรณสูต, 2538) 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle อยู่ในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.99 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle อยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.94 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
3.1 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม โดยการวัดก่อน -หลังการทดลอง (The Randomized Pretest-Posttest Control Group 
Design) ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ถูกระทำใดๆ เพียงแต่ต้องมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไม่ให้ส่งผลใดๆ ต่อตัว
แปรตาม หลังจากเสร็จการทดลองแล้วจึงทำการวัดหรือสังเกต เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม เพื่อสรุปผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่งมีแบบ
แผนการทดลองดังนี ้
 
 
 
 

 



 กลุ่ม ทดสอบ
ก่อน 

ใ ห้ สิ่ ง
ทดลอง 

ทดสอบ
ห ลั ง
เรียน 

(R) E O1 X O2 
(R) C O1 - O2 
 

3.2 ความหมายของสัญลักษณ ์
X    หมายถึง  การจัดกระทำ (Treatment) ได้ใช้แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อ 

อิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle 
E   หมายถึง  กลุ่มทดลอง ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกต ิและได้ใช้แหล่ง 

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle 
C   หมายถึง  กลุ่มควบคุม ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกต ิและได้ใชแ้หล่ง 

ความรู้ต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ และวารสารที่เกี่ยวข้อง 
O1 หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
O2  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
  

3.3 ประชากร 
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 50 คน 
 

3.4 กลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี 

การศึกษา 2564 สายการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และสายการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากเป็นกลุ่มนักเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการสอน 

2. สุ่มเลือกนักเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่าน 
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle จำนวน 27 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียน
คณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ จำนวน 23 คน  

 
3.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิจัย 

ทำการศึกษาวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เวลา 2 คาบ / สัปดาห ์
 

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของการทดลองนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต   
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต   



3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่าน ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle 
 

3.7 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
1) ขั้นเตรียมความพร้อม  
 1.1 ชี้แจงรายละเอียดและขอ้ตกลงในการเรียนการสอนกับนักเรียน 
1.2 สุ่มเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจากนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 แผนการเรยีน 

คณิตศาสตร-์องักฤษ และแผนการเรยีนองักฤษ-จีน ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างตามกาลเวลา ในภาคเรียนที่ 1 ปี 
การศกึษา 2564 

กลุ่มทดลอง ได้รับการสอนด้วยผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle 
กลุ่มควบคุมเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ  
2) จัดการเรียนการสอน  
  2.1 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มทดลอง ผู้สอนใช้เวลาในชั้นเรียนจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้การบรรยาย การถาม-ตอบ การอภิปราย ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Moodle โดยกำหนดให้นักเรียนใช้เวลาในการเรียน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์  

    2.2 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มควบคุม ผูส้อนจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ 
บรรยาย การถาม-ตอบ การอภิปราย โดยกำหนดให้นักเรียนใช้เวลาในการเรียน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห ์

3) ขั้นวัดผล 
3.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1) กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม  

Moodleแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผู้วจิัยบันทึก
คะแนนผลการสอบไว้  

2) กลุ่มควบคมุที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบปกติ หลังจบการสอนเนื้อหาในชั้นเรียน 
แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ้ ผู้วจิัยบันทึกคะแนนผล
การสอบไว ้

3.2 การศึกษาระดับความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส์ดว้ย 
โปรแกรม Moodle ในกลุ่มทดลอง โดยให้นักเรียนทำแบบประเมินระดับความพึงพอใจของการสอนผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกสด์้วยโปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่าจำนวน 20 ข้อ  

4) ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง 
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มโดยใช้ t-test Independent 
 4.2 หาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้  

(Connectivism) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: SD) 

 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี ้ใช้สูตรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (สุวิมล ติรกานันท์, 2549) 
 



X 
N

x     
 =     

โดยที่  
X   หมายถึง ค่ามชัฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
 N  หมายถึง จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
Σx หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
 
2. การวัดการกระจายด้วยสถิติค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

SD = 
1

)( 2

−

−
n

XX
 

โดยที่ 
SD  หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Σx  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 
n  หมายถึง จำนวนข้อมูล 
 
3. สถิติทีใ่ช้วิเคราะห์หาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

   t =    

โดยที่ 
df =   
เมื่อ      แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 
     แทนความแปรปรวนร่วม   (Pooled variance) 

                       =   

n1   ,   n2     แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 
         df     แทนชั้นแห่งความเป็นอิสระ   (degree of freedom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ด้วยโปรแกรม moodle สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

● ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของ 
กลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

● ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของ 
กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 

● ผลการเปรยีบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการ 
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle กบักลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

● ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รบัการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-test)  

ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชวีิต 

 
กำหนดสมมุติฐานดังนี ้

H0 : µ1=µ2    
H1 : µ1 ≠ µ2 
 

เมื่อ µ1 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ของกลุ่มทดลองที ่
ได้รับการเรียนการสอนผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle 

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ 
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน  
(post-test) ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วย
การเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 
การทดสอบ N X  SD t Sig 
ก่อนเรียน 27      8.05          2.33 

10.79 .000 
หลังเรียน 27      15.95 2.40 

 
หมายเหตุ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

N  หมายถึง จำนวนนักเรียนที่ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
X  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
 t หมายถึง ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ (∞) ที่คำนวนได้โดยใช้โปรแกรม spss 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับ 
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ก่อนเรียนเท่ากับ 8.05 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.33 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.95 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.40 
ได้ผลคะแนน t-test เท่ากับ 10.79 และค่า Sig (2-tail) เท่ากับ .000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่ว่า H0 : µ1=µ2 
กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
moodle สามารถทำให้กลุ่มทดลองเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้  

 
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน  

(post-test) ของกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 
กำหนดสมมุติฐานดังนี้ 
H0 : µ1=µ2    
H1 : µ1 ≠ µ2 

เมื่อ µ1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบ 
ปกต ิ

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบ 
ปกต ิ

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post- 
test) ของกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ 

 
การทดสอบ N X  SD t Sig 
ก่อนเรียน 23 8.30 2.96 

8.19 .000 
หลังเรียน 23 13.25 3.02 

 
หมายเหตุ มีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

N  หมายถึง จำนวนนักเรียนที่ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
X  หมายถึง คา่เฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
 t หมายถึง ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ (∞) ที่คำนวนได้โดยใช้โปรแกรม spss 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียน 
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนเท่ากับ 8.30 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.96 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 13.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.02 ได้ผลคะแนน t-test เท่ากับ 8.19 และค่า Sig 
(2-tail) เท่ากับ .000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่ว่า H0 : µ1=µ2 กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ
สามารถทำให้กลุ่มควบคุมเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ 

 
4.3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับ 

การเรียนการสอนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle กับกลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบปกติ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  

กำหนดสมมุติฐานดังนี้ 
H0 : µ1=µ2    
H1 : µ1 ≠ µ2 

เมื่อ µ1 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ 
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle 

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มกลุ่มควบคุมที่จัดการเรยีนรู้ 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ  

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ 
ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle กับกลุ่มควบคุมที่เรียนในรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  
 

การทดสอบ N X  SD t Sig 
กลุ่มควบคุม 23 13.25 3.02 

3.23 .004 
กลุ่มทดลอง 27 15.95 2.40 

 
หมายเหตุ มีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

N  หมายถึง จำนวนนักเรียนที่ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
X  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
 t หมายถึง ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคุม 
 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ (∞) ที่คำนวนได้โดยใช้โปรแกรม spss 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนใน 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ เท่ากับ 13.25 มีค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.02 และคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle เท่ากับ 15.95 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.40 ได้ผลคะแนน t-test เท่ากับ 3.23 และค่า Sig (2-tail) เท่ากับ.004 จึง 
ปฎิเสธสมมุติฐานที่ว่า H0 : µ1=µ2 กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรยีนในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบปกต ิอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การเรียนการสอนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม moodle สามารถทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบปกติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.4 ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตเมื่อ
พิจารณาทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งได้แก่ ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านตัวอักษรและ
สี ได้ผลดังต่อไปนี ้

1) ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจด้านความถูกต้องของเนื้อหาและ 
ความน่าสนใจของการดำเนินเรื่องในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมในการลำดับเนื้อหาและความ
เหมาะสมกับผู้เรียนในอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมในการนำเข้า
สู่บทเรียน และความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาอยู่ในระดับปานกลาง 

 2) ด้านภาพ ภาษา และเสียง นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านความถูกต้องของการใช้ภาษาและ 

การศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 
 
 

S.D. แปลผล 

ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรือ่ง 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.25 4.30 ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมในการนำเข้าสู่บทเรียน 2.75 5.15 ปานกลาง 
3. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.70 7.38 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมในการลำดับเนื้อหา 3.50 6.16 มาก 
5. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 2.50 4.30 ปานกลาง 
6. ความน่าสนใจในการดำเนินเรื่อง 4.70 6.36 มากที่สุด 
7. ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.00 6.82 มาก 

ด้านภาพ ภาษา และเสียง 
1. ความถูกต้องของการใช้ภาษา  4.75 6.82 มากที่สดุ 

2. ความถูกต้องของรูปภาพตามเนื้อหา 4.75 6.52 มากที่สดุ 

3. ความสอดคล้องระหว่างปริมาณภาพกับเนื้อหา 4.40 6.28 มาก 

4. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวที่ใชป้ระกอบ 4.45 5.05 มาก 

5. ความเหมาะสมของเสียงที่ใช้ประกอบ 4.30 4.85 มาก 
ตัวอักษรและสี 

1. รูปแบบและสีตัวอักษรที่ใชน้ำเสนอ 4.80 8.40 มากที่สดุ 

2. ขนาดตัวอักษรที่ใช้นำเสนอ 4.80 7.31 มากที่สดุ 

รวม 4.12 6.12 มาก 



ความถูกต้องของรูปภาพตามเนื้อหาในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความสอดคล้องระหว่างปริมาณภาพกับเนื้อหา 
ด้านความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบ และด้านความเหมาะสมของเสียงที่ใช้ประกอบในระดับ
มาก 
 3) ด้านตัวอักษรและสี นักเรียนมีความพึงพอใจด้านด้านรูปและสีตัวอักษรที่ใช้นำเสนอ และด้านขนาด
ตัวอักษรที่ใช้นำเสนอในระดับมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สามารถท าใหก้ลุ่มทดลองเกิด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น สามารถศึกษา
เนื้อหาและทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนได ้

2. การจดัการเรียนรูด้ว้ยแบบปกติ สามารถท าใหก้ลุ่มควบคมุเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากกิจกรรมในการเรียนรู้แบบ
ปกติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามตอบ และการทำกิจกรรมตามใบงาน สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้  

3. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สามารถท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติได้ เนื่องจาก
วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยสื่อการสอนทั้งภาพและเสียง และใบงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักเรียน
สามารถนำไปฝึกฝนได้ด้วยตนเองภายนอกห้องเรียนได้ ทำให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดแต่ในห้องเรียน  

4. ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle พบว่า
นกัเรยีนมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุในดา้นความถกูตอ้งของเนือ้หา ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 
ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา ความถูกตอ้งของรูปภาพตามเนือ้หา รูปแบบและสีตัวอักษรที่ใชน้  าเสนอ 
และขนาดตวัอกัษรที่ใชน้  าเสนอ  

นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นความเหมาะสมในการล าดบัเนือ้หา ความเหมาะสม
กับระดับผูเ้รียน ความสอดคล้องระหว่างปริมาณภาพกับเนื้อหา ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้

ประกอบ และความเหมาะสมของเสียงที่ใช้ประกอบ 

นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัปานกลางในดา้นเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสม
ในการนำเข้าสู่บทเรียน และความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา  

5. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สามารถท าให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนได ้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าการเรียนดว้ย
รูปแบบปกติ โดยนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 

moodle ดงักลา่วมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนอยู่ในเกณฑม์าก 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
การน าการจดัการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม moodle สำหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชั้นเรียน ผูส้อน
ควรท าความเขา้ใจกับเนือ้หา และขั้นตอนการจัดการรายวิชา และการสรา้งเนือ้หาในบทเรียน โดยใช้
โปรแกรม moodle เป็นอย่างดี เพื่อใหส้ามารถสรา้งกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้
ผูส้อนควรพัฒนาบทเรียนใหมี้ความเหมาะสมต่อผูเ้รียนมากขึน้และมีความหลากหลายหน่วยการเรียนรู ้
เพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


