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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Moodle กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า 1) นักเรียนมีทัศนคติต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ในระดับดี และ 2) นักเรียนมีพฤติกรรมความตั้งใจ
ในการใช้บทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ  
 ทัศนคติ 1, พฤติกรรม 2, บทเรียนออนไลน์ 3 
 
Abstract 
 The purposes of this study were intended students’ attitudes towards e-learning and 
behavior of students due to use Moodle program. The data were collected form 50 of 
secondary school students in Bangkok who studied in second semester of the year 2015. 
The conclusions were as follows: 1) The students had Attitudes towards online education at 
a good level; and 2) were willing to use online education at a good level. 
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บทน า 

การเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ (online education) เป็นการเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้
การน าเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่งภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ อีเลิร์นนิ่ง เป็นการ สร้างสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (ญาณพันธ์ สุขเกษม, 2555) ช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสังคมแห่การเรียนรู้ (โอภาส เกาไศ
ยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์ และ วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, 2557) Moodle เป็นระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) 
หรือ ระบบจัดการคอร์ด (CMS) ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มี
บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นซอฟต์แวร์ Open Source ท าให้
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ไม่มีภาระเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ อีกทั้งจัดการเรียนแบบออนไลน์มาช่วยเสริมการเรียนการสอน
แล้ว จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกเวลาทุกสถานที่ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง และได้เรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเอง ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (ละออง  จันทร์
เจริญ, 2543) 

โรงเรียนที่น ามาเป็นกรณีศึกษานี้ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีก าลังเร่งพัฒนาให้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
ด้วยเหตุที่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นเรื่องแปลกใหม่ส าหรับผู้เรียน จึงเป็นเหตุให้ผลวิจัยสนใจที่
จะศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle 
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,201 คน 
ตัวอย่างอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่

ก าลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จ านวน 
50 คน 

2. ขอบเขตตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อการใช้บทเรียน

ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle 
3. ขอบเขตเวลา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2558 

ถึงมกราคม พ.ศ. 2559 
 

การทบทวนวรรณกรรม      
1. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 Fishbein และ Ajzen (1975 Cited in Luty, 1991 อ้างถึงใน ดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์, 2553) ได้ให้

ค านิยามของทัศนคติว่าเป็นความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะ
ที่ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (An attitude is a learned predeposition to behave in a 
consistently favourable or unfavourable way with respect to a given object.) 
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ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้มากกกว่าเป็นสิ่งที่ก าเนิดขึ้นเอง  สิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ ซึ่งได้แก่ ศาสนา ความเชื่อในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม สื่อมวลชนต่างๆ ดังนั้นปัจจัยที่
เป็นตัวก าหนดของบุคคล (พัชราภา เขียวข า, 2546: 33) ได้แก่ 

 1) การเรียนรู้ ได้แก่ การอบรมสั่งสอน อันจะเป็นการสะสมและการรวบรวมประสบการณ์เอาไว้
เป็นจ านวนมาก เช่น เด็กที่เกิดในครอบครัวนับถือศาสนาพุทธก็จะมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา เพราะได้รับ
อิทธิพลจากการอบรมสั่งสอนประสบการณ์ต่างๆ ไว้ 

 2) ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลโดยทางตรง เช่น บุคคลที่เคยรับประทานอาหารทะเลแล้วแพ้ ก็
ย่อมจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาหารทะเล 

 3) เหตุการณ์ประทับใจใน 2 ข้อแรกนั้น จะเป็นการสะสมประสบการณ์หลายๆ ครั้ง และเกิดเป็น
ทัศนคติ แต่ทัศนคติก็สามารถเกิดขึ้นได้หากได้รับประสบการณ์เพียงครั้งเดียว และรู้สึกประทับใจ ซึ่งอาจจะ
ประทับใจในทางบวกหรือลบก็ได้ 

 4) การรับเอาแบบทัศนคติของผู้อ่ืนมาเป็นของตน โดยจะยอมรับเอาทัศนคติของผู้ที่เหนือกว่า
รับมาปฏิบัติต่อ เช่น รุ่นน้องรับทัศนคติบางเรื่องจากรุ่นพี ่

 5) เกิดจากลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคน เช่น คนมองโลกในแง่ร้ายก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 

 6) เกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดทั้งความเข้าใจและ
อารมณ์ ชักจูงไปสู่การปฏิบัติได้ 

2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
 พฤติกรรม หมายถึง กระท าที่แสดงออกของบุคคล การแสดงออกหรือสนองตอบต่อสิ่งเร้าของ

บุคคล ที่สามารถสังเกตได้วัดได้ตรงกัน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม (กันยา สุวรรณแสง 2544:92, พาสนา 
จุลรัตน์, 2548: 2) และ พฤติกรรมการเรียน หมายถึงพฤติกรรมในการศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียนประกอบด้วย
พฤติกรรม ภายใน 3 ด้าน และพฤติกรรมภายนอก 7 ด้าน ในส่วนของพฤติกรรมภายในนั้นเป็นพฤติกรรมที่
สังเกตไม่ได้ แต่มีพลังผลักดันให้บุคคลใส่ใจในการเรียนหรือเบนความสนใจออกจากการเรียน ได้แก่ 1) ทัศนคติ
ทางการเรียน 2) แรงจูงใจในการเรียน 3) ความวิตกกังวลในการเรียน ส่วนพฤติกรรมภายนอกนั้น เป็น
พฤติกรรมที่สังเกตได้ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตนทางการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ 1) การบริหารเวลาในการเรียน 2) การ
มีสมาธิและเอาใจใส่ในการเรียน 3) กระบวนการประมวลความรู้ 4) การเลือกประเด็นและสาระข้อมูลที่ส าคัญ
ในการเรียน 5) การใช้เทคนิคเข้าช่วยในการแสวงหาความรู้ 6) การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียม
ตัวในการเรียน และ (7) ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบรวม (พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช, 2547)  

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสถานการณ์
และจิตลักษณะเดิมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในด้าน
รวมและด้านย่อย 2) ท านายพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งด้านรวมและ
ด้านย่อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัด สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง และการถดถอยพหุคูณแบบมีล าดับ ผล
วิจัยพบว่า 1) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตนและ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
พฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้านรวม ด้านสภาพทางจิต และด้านการ
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เตรียมตัวสอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการเรียนและความสามารถในการจัดการความเครียด     
มีต่อพฤติกรรมเตรียมความพร้อม เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้านสภาพทางจิตและด้านการเตรียม
ตัวสอบ 2) ปัจจัยกลุ่มลักษณะสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ ความคาดหวังของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนการได้รับแนะแนวศึกษาต่อ กลุ่มจิตลักษณะเดิม 2 ตัว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ความสามารถในการจัดการความเครียด กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดี ต่อการศึกษา
ต่อ ค่านิยมในการศึกษา การรู้เท่าทันสารสนเทศ รวม 8 ตัว ร่วมกันท านายพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้านรวมได้ระหว่างร้อยละ 45.1 ถึง ร้อยละ 66.1 

โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์ และ วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการท างานร่วมกันและการแสวงรู้ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาบทเรียนออนไลน์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้านบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน และการแสวงหาความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง  คื อ  นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท  ส า ข า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะก า ร สื่ อ ส า ร  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 30 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมทักษะ
กระบวนการท างานร่วมกันและการแสวงรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
ทักษะกระบวนการท างานร่วมกันและการแสวงรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ญาณพันธ์ สุขเกษม (2555) ได้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการฝึกอบรมเรื่องการใช้
โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ Moodle ส าหรับครูผู้สอน โดยมีความวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ Moodle ส าหรับ
ครูผู้สอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการอบรม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอน จ านวน 42 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการฝึกอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียน
ออนไลน์ Moodle ส าหรับครูผู้สอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตาฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียน
ออนไลน์ Moodle ส าหรับครูผู้สอน ที่มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี 
และผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า จ านวนครูผู้สอนที่ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือ
การฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ Moodle ส าหรับครูผู้สอน มีร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 73.81 

เชษฐา งามจรัส (2552) การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ใน
รายวิชาชีวสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ต่อประโยชน์ที่จะได้รับ 
ทัศนคติต่อการใช้งานและพฤติกรรมเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้บทเรียนออน์ไลน์ในรายวิชาชีวสถิติ เก็บข้อมูล
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนวิชาชีวสถิติในกลุ่มที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 51 คน 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่าบทเรียนออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน รับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
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จากการใช้บทเรียนออนไลน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ และมีความตั้งใจในการใช้บทเรียน
ออนไลน์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งดัดแปลงจาก 

เชษฐา งามจรัส (2552) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ใช้
บทเรียนออนไลน์ ส่วนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ผู้สอนใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้การดูแลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยผู้สอนได้ใช้บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อการสอนเพ่ิมเติมจาก
การเรียนในห้องเรียนตามปกติ ในบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน วีดีโอที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน แบบฝึกหัด และกระดานเสวนา  

 2) แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายต่างๆ ได้เขียนรายละเอียดชี้แจงไว้ผ่านบทเรียนออนไลน์ และมี
ตัวอย่างประกอบอยู่ในเอกสารออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลด (Download) จากบทเรียนออนไลน์ได้
 3) นักเรียนส่งงานผ่านทางบทเรียนออนไลน์ และผู้สอนจะตรวจให้คะแนนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับชิ้นงาน ซึ่งนักเรียนสามารถดูข้อเสนอแนะในบทเรียนออนไลน์ได้แบบเป็นส่วนตัว 

2. ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้สอนได้ท าการเก็บข้อมูลในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอน โดยนักเรียนเข้าไปตอบ

แบบสอบถามออนไลน์ที่ Google Docs ก่อนออกจากห้องเรียน และผู้สอนได้ชี้แจงให้นักเรียนได้ทราบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  จะน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในบทเรียน
ออนไลน์ในการสอนในรายวิชานี้และรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป จึงขอให้ตอบตามความจริง ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าว
จะไม่มีผลต่อการตัดสินผลการเรียนแต่อย่างใด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) น าข้อมูลจาก spreadsheets ใน Google Docs ไปปรับชื่อตัวแปรและน าไปวิเคราะห์ใน

โปรแกรม R รุ่น 3.2.3 (R Core Team, 2015) 
 2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เกตุม  สระบุรินทร์, 

2555) 
 
ผลการวิจัย  

นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 50 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 
และ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 -3.50 คิดเป็นร้อยละ 44   
รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 -3.00 คิดเป็นร้อยละ 38 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 -4.00 คิดเป็นร้อยละ  10   
และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.01 -2.50 คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ จ านวนชั่วโมงโดยประมาณที่นักเรียนใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาบทเรียนออนไลน์ (ชั่วโมงต่อวัน) ส่วนใหญ่ใช้ประมาณ 1 ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 46 
รองลงมาใช้ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 28 ใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 16 และใช้ประมาณ 3 
ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 10 จ านวนชั่วโมงโดยประมาณที่นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากการศึกษา (ชั่วโมง
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ต่อวัน) ส่วนใหญ่ใช้ประมาณ 3 ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 52 รองลงมาใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 22 ใช้
ประมาณ 1 ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 14 และใช้ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเห็นร้อยละ 12 
 
ตารางท่ี 1 วัตถุประสงค์ที่นักเรียนเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ 5 อันดับแรก 

n = 50 
กิจกรรม อันดับการใช้งาน 

1 2 3 4 5 
อ่านเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ - 7 (14) - - 11 (22) 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน - - 6 (12) 38 (76) - 
ส่งงานผ่านทางบทเรียนออนไลน์ 45 (90) 9 (18) - - - 
ดูวีดีโอที่เก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน - - - 7 (14) 29 (58) 
ดูคะแนนแบบฝึกหัด 5 (10) 34 (68) - - - 
ดูข้อเสนอแนะงานในแบบฝึกหัด - - 44 (88) 5 (10) 6 (12) 
กระดานเสวนา - - - - 4 (8) 

หมายเหตุ: อันดับ 1 คือ ใช้งานบ่อยที่สุด และอันดับ 5 คือ ใช้งานน้อยที่สุด และตัวเลขในตาราง คือ จ านวน (ร้อยละ) 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ อันดับที่ 1 
คือ ส่งงานผ่านทางบทเรียนออนไลน์ อันดับที่ 2 คือ ดูคะแนนแบบฝึกหัด อันดับที่ 3 ดูข้อเสนอแนะงานใน
แบบฝึกหัด อันดับที่ 4 คือ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน และอันดับที่ 5 คือ ดูวีดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน 

การแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ และพฤติกรรมเกี่ยวกับความตั้งใจ
ในการใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นแบบสอบถามแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) มี
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยผู้วิจัยก าหนดน้ าหนักหรือเกณฑ์การคะแนนในการตอบแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้ 

ระดับดีมาก/มากที่สุด   ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 5 
 ระดับดี/มาก    ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 4 

ระดับเฉยๆ/ปานกลาง   ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 3 
 ระดับไม่ด/ีน้อย    ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 2 
 ระดับไม่ดีมาก/น้อยที่สุด   ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 1 

ผลการให้คะแนนที่ได้น ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพร้อมก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนน โดยก าหนดคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ เท่าๆกัน ใช้วิธีการค านวณความกว้างของอันตร
ภาคชั้น ดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก/ 
  พฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีทัศนคติอยู่ในระดับด/ี 
  พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับเฉยๆ/ 
  พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 - 2.49  หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับไม่ด/ี 
  พฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับไม่ดีมาก/ 
  พฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 ทัศนคติต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 

n = 50 
ข้อค าถาม x  S.D. แปลผล 

การกระตุ้นจากผู้สอนมีผลต่อการตัดสินใจใช้งานบทเรียนออนไลน์ของนักเรียน 4.32 0.81 ดี 
สื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์ส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน 4.00 0.67 ดี 
เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับการเสริมการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 3.86 0.57 ดี 
การใช้บทเรียนออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนเป็นความคิดที่ดี 3.74 0.63 ดี 
นักเรียนรู้สึกชอบสื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์ 3.62 0.66 ดี 
สื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์ สามารถสร้างความพอใจให้นักศึกษาได้ 3.54 0.64 ดี 

รวม 3.85 0.66 ดี 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีทัศนคติต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ การกระตุ้นจากผู้สอนมีผลต่อการตัดสินใจใช้งานบทเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
สื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์ส่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียน เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับการเสริมการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ การใช้บทเรียนออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนเป็นความคิดที่ดี นักเรียนรู้สึกชอบสื่อ
การสอนในบทเรียนออนไลน์ และสื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์ สามารถสร้างความพอใจให้นักศึกษาได้ 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 พฤติกรรมเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ 

n = 50 
 ข้อค าถาม  x  S.D. แปลผล 
นักเรียนมีความตั้งใจเรียนรู้จากสื่อการสอนในบทเรียน 4.02 0.65 มาก 
นักเรียนสามารถน าสื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์มาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 3.94 0.86 มาก 
นักเรียนมีความตั้งใจเพ่ิมข้ึนทุกครั้งที่เข้าไปศึกษาในบทเรียนออนไลน์ 3.62 0.75 มาก 

รวม 3.86 0.75 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกับความตั้งใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ นักเรียนมีความตั้งใจเรียนรู้จากสื่อการสอนในบทเรียน นักเรียน
สามารถน าสื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์มาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และนักเรียนมีความตั้งใจเพ่ิมขึ้นทุก
ครั้งที่เข้าไปศึกษาในบทเรียนออนไลน์ ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การทีน่ักเรียนมีทัศนคติต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ในระดับดี พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิขัย

ของ เชษฐา งามจรัส (2552) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้งานบทเรียนออนไลน์ ประกอบการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติตามแนวคิดของ พัชราภา เขียวข า (2546) ที่กล่าวว่า 
ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลทางตรงและการเรียนรู้มีผลต่อทัศนคติของบุคคลนั้น  และเป็นผลให้เกิดความ
พ่ึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์ และวุทธิ
ศักดิ์ โภชนุกูล (2557) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ฯ อยู่ในระดับมาก ประกอบกับ 
ญาณพันธ์ สุขเกษม (2555) ที่พบว่า จ านวนครูผู้สอนที่ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการฝึกอบรม 
เรื่องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ Moodle ส าหรับครูผู้สอน มีร้อยละ 70 ขึ้นไป เป็นผลให้เกิด
พฤติกรรมนักเรียนมีความตั้งใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับแนวคิดของพร
พจน์ เพ็ชรทวีพรเดช (2547) ที่ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติตนทางการศึกษาเล่าเรียน 7 ขั้นตอน ดังที่นักเรียนมีความ
ตั้งใจเพ่ิมขึ้นทุกครั้งที่เข้าไปศึกษาในบทเรียนออนไลน์  และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ 
ประเสริฐหล้า (2557) ที่พบว่า ปัจจัยกลุ่มลักษณะสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ ความคาดหวังของผู้ปกครอง 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการได้รับแนะแนวศึกษาต่อ กลุ่มจิตลักษณะเดิม 2 ตัว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต - 
ควบคุมตนความสามารถในการจัดการความเครียด กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดี 
ต่อการศึกษาต่อ ค่านิยมในการศึกษา การรู้เท่าทันสารสนเทศ สามารถท านายพฤติกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ 

 
ข้อเสนอแนะ  

1) การจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้บทเรียนออนไลน์ในควบคู่ไปกับการสอนแบบปกตินั้น ผู้สอน
น่าจะมีมาตรการในการกระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าไปใช้บทเรียนออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น กระดาน
เสวนา เป็นต้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่นักเรียนเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ 5 อันดับแรก ดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2  

2) บทเรียนออนไลน์น่าจะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น เกมส์เพ่ือ
การศึกษาเพ่ือให้นักเรียนสนใจเข้าบทเรียนออนไลน์ การให้คะแนนพิเศษหรือสะสมแต้มของการใช้บทเรียน
ออนไลน์เพ่ือสร้างความตื้นเต้นให้นักเรียนมากขึ้น เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรมเดิมมีเพียง อ่านเนื้อหา ดาวน์
โหลดเอกสาร และดวูีดีโอ เท่านั้น 

 
 
เอกสารอ้างอิง  
กันยา สุวรรณแสง. (2544). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น. 
เกตุม  สระบุรินทร์. (2555). คู่มือการใช้โปรแกรม R for Windows และการวิเคราะห์ข้อมูล. 

กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา. 
จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า. (2557). ปัจจัยทางจิตและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเตรียม

ความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



9 

เชษฐา งามจรัส. (2552). วารสารวิจัย มข: การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการใช้บทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชาชีวสถิติ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2552 หน้าที่ 950-960. 

ญาณพันธ์ สุขเกษม. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรมเรื่องการใช้
โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ Moodle ส าหรับครูผู้สอน. สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์. (2553). การรับรู้ ทัศนคติ และความตระหนักเรื่องปัญหาสังคมของผู้ชมภาพยนตร์
เพื่อสังคม. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช. (2547). ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พัชราภา เขียวข า. (2546). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทยของกรมส่งเสริมการส่งออก. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พาสนา จุลรัตน์. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ละออง จันทร์เจริญ. (2543). วารสารสีมาจารย์: แนวทางการจัดการเรียนการสอบยุค 2000. ปีที่ 15 ฉบับที่ 
29 หน้าที่ 25 - 27. 

โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์ และ วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. (2557). พัฒนาเทคนิคศกึษา: ศึกษาการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการท างานร่วมกันและการแสวงรู้ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 26 ฉบับ 91 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 หน้า 34 – 37. 

R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 


