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คาํนํา 
 

ดว้ย คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มีนโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรทาํวิจยัในชั้นเรียน จึงเกิดงานวจิยัเร่ือง “ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน
ผ่านเวบ็ด้วยโปรแกรมมูเดิล้ (Students’ Satisfaction towards Learning Management System of 
Moodle e-Learning) ” ในวชิา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร ข้ึน 
 

ในการดาํเนินการวิจยัเชิงสาํรวจแบบการใชแ้บบสอบถาม  ผูว้ิจยัตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทกัษะในการออกแบบแบบสอบถาม จึงไดข้อความอนุเคราะห์ตวัอยา่งแบบสอบถามจาก ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ชวนีย ์ พงศาพิชณ์  ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตรประยกุต ์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ความรู้เร่ืองการทาํวิจยัในชั้นเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนไดจ้ากการตรวจเอกสาร และจากการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การทาํวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน (วิจยัในชั้นเรียน) จากวิทยากรสองท่านคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พงษศ์กัด์ิ แป้นแกว้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัด์ิ  ธาตุทอง และ รองศาสตราจารย ์
ดร.งามนิตย ์ ธาตุทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 

งานวิจยัน้ีจะสาํเร็จลุล่วงไม่ไดเ้ลยหากปราศจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวชิาเรียนรายวิชา วก 341 
หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 ในการกรอกแบบสอบถาม  สาํหรับ
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS และการพิมพว์รรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บความช่วยเหลือจาก 
คุณนาฏชนก  ปรางปรุ  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

 คุณูปการจากงานวิจยัเร่ืองน้ี ผูเ้ขียนขอมอบใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้ท่ีประสิทธ์ิประสานวิชา
ความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูเ้ขียน และท่ีกรุณาช่วยเหลือทาํใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
ขอ้ผดิพลาดประการใดท่ีเกิดข้ึนในเอกสารฉบบัน้ี ผูเ้ขียนขอนอ้มรับแต่เพยีงผูเ้ดียว และยนิดีรับฟัง
ขอ้เสนอแนะและคาํแนะนาํท่ี sunate@mju.ac.th 
 
 
 สุเนตร  สืบคา้ 
 25 เมษายน  2553 
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ สร้างรายวิชาสาํหรับระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ย
โปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อการใชร้ะบบ โดยวิธีการวิจยัเชิง
สาํรวจจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร ในภาค
การศึกษาท่ี 2/2552  จาํนวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์  
 

 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามช้ีใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.00 

อายเุฉล่ีย 21.22 ±0.92 ปี ศึกษาในสาขาวศิวกรรมเกษตร ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 80.40 นกัศึกษาส่วน
ใหญ่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัใช ้ คิดเป็นร้อยละ 95.70  ทาํใหส้ามารถท่องเวป็ไดอ้ยา่งสะดวกสะบายทั้ง
จากท่ีพกั คิดเป็นร้อยละ 65.20  และจากมหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 95.70 โดยมีระยะเวลาในการท่อง
เวป็ 1 – 3 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 41.30  
 

ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle พบวา่ ผูเ้รียนมีความ
พึงพอใจในทุกขอ้คาํถามในระดบัมาก ยกเวน้การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และ
การสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 

การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียนกบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ผา่น Moodle พบวา่ เพศของผูเ้รียน  และความสะดวกสบายในการท่องเวบ็จากมหาวิทยาลยั ไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle แต่ชั้นปีของผูเ้รียนมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ในดา้นการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้ การทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจใน
บทเรียนมากข้ึน การทาํใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบมากข้ึน และการส่งเสริมใหมี้การติดต่อส่ือสารได้
ตลอดเวลา โดยการมีหรือไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อการกระตุน้ใหน้กัศึกษามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ในขณะท่ีการเขา้ถึงเวบ็จากท่ีพกัของผูเ้รียน และระยะเวลาใน
การท่องเวบ็ต่อวนัของผูเ้รียน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น 
Moodle ในดา้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้ การทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และการสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการจดัการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยทีางการศึกษา หมวดท่ี 9 มาตรา 67 ว่าดว้ยรัฐตอ้งส่งเสริม
ใหมี้การวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2539)  ทาํใหปี้ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นยคุเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Based Economy / Society, KBE/KBS) ทาํใหเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการวิธีการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความ
เหมาะสมกบัยคุสมยั การศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาและสร้างความองครู้์ไดด้ว้ยตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูส้อน ผูเ้รียนไดทุ้กเวลา และสามารถเขา้ถึงเน้ือหาแหล่งความรู้ทุกหนแห่ง ดงันั้น
การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในรูปแบบ e-Learning สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี (ศรีศกัด์ิ, 2551) 
 

ระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning ถือวา่เป็นความทนัสมยัและนวตักรรมอยา่งหน่ึงใน
กระบวนการศึกษาไทย (กาญจนา, 2548) ซ่ึงเช่ือวา่ผูเ้รียนท่ีแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองซ่ึงจะเกิดการ
เรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงกวา่การเรียนโดยไดรั้บการถ่ายทอดจากผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว แต่กย็งัพบปัญหาวา่การเรียน
ผา่น e-Learning อยา่งเดียวนั้น มีอุปสรรคสาํคญัคือ “ความจาํเป็นของนกัศึกษาอีเลิร์นน่ิงท่ีตอ้งมีระเบียบ
วินยัมากกวา่นกัศึกษาแบบในหอ้งเรียน” (ศรีศกัด์ิ, 2551) ซ่ึงอาจจะยงัไม่เหมาะกบัระดบัปริญญาตรี แต่
อาจะเหมาะกบัระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงการเรียนในระดบัน้ีถือเป็นระดบัการศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระและ
มีความคล่องตวักวา่ (กาญจนา, 2548) เพราะไม่สามารถตอบสนองดา้นปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่ง
ผูเ้รียนและผูส้อนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงไดมี้การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานข้ึน เรียกวา่ “Blended 
Learning” อนัเป็นการผสมผสานวิธีการท่ีหลากหลายเพือ่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้โดยการสอนในชั้นเรียนร่วมกบัการสอนผา่นเครือข่าย เช่ือวา่การเรียนในรูปแบบผสมผสานน้ีจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (ไชยรัตน,์ 2551; เชษฐา, 2552; Thorne, 
2003)  
 

ปัจจุบนัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งมาก เน่ืองจากเป็นแหล่ง
รวบรวมองคค์วามรู้มหาศาล ในรูปของเอกสารไฮเปอร์เทก็ซ์บนเครือข่าย World Wide Web หรือ 
WWW หรือ Web ซ่ึงทาํใหเ้กิดหอ้งสมุดเสมือน (Virtual Library) ขนาดใหญ่ของโลกอินเทอร์เน็ตจึง
กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถใชใ้นการเสริมการเรียนการ
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

งานวิจยัเร่ืองน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1. สร้างรายวิชาสาํหรับระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรม Moodle e-Learning 
2. พฒันาระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรม Moodle e-Learning 
3. ประเมินคุณภาพของระบบการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรม Moodle e-

Learning 
4. ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรม Moodle e-

Learning 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 1. มูดเด้ิล (Moodle) ยอ่มาจากคาํวา่ “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment” คือ โปรแกรมฝ่ังเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการระบบอีเลินน่ิง (e-
Learning) ทาํใหผู้ดู้แลระบบสามารถเปิดบริการแก่ผูส้อน และผูเ้รียน ผา่นบริการ 2 ระบบ คือระบบ
จดัการคอร์ส (Course Management System, CMS) คือ ระบบบริการใหผู้ส้อนสามารถจดัการเน้ือหา 
เตรียมเอกสารหรือส่ือมลัติมีเดีย จดัทาํแบบฝึกหดั เป็นตน้ และระบบจดัการเรียนรู้ (Learning 
Management System, LMS) คือระบบบริการใหผู้เ้รียนเขา้มาเรียนรู้ตามลาํดบั ตามช่วงเวลา ตามเง่ือนไข
ท่ีผูส้อนกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมแสดงผลการการเรียนรู้อตัโนมติั 
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2. ซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software, OSS) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนดว้ย
เง่ือนไขท่ีผูพ้ฒันาใหสิ้ทธิบุคคลอ่ืนไดน้าํไปใช ้ หรือพฒันาต่อได ้ พร้อมกบัเปิดเผยหลกัการหรือ
แหล่งท่ีมาในการพฒันาซอฟตแ์วร์ตน้ฉบบั (Source code) นั้น ตามขอ้ตกลงทางกฏหมาย 
 

3. e-Learning (Electronic learning) หมายถึง การเรียนเน้ือหาหรือสารสนเทศ ท่ีนาํเสนอดว้ย
ตวัอกัษร ภาพน่ิง ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ และเสียง โดยอาศยัเทคโนโลยขีองเวบ็ 
(Web technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยรีะบบการจดัการเน้ือหา (CMS) ใน
การบริหารจดัการงานสอนดา้นต่าง ๆ (ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา, 2547 อา้งถึงใน ถนอมพร, 2545) 
 

 4. ระบบการจดัการการเรียนการสอน (Learning Management System, LMS) เป็นระบบบริหาร
การเรียนการสอนผา่นเวบ็ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางท่ีกาํหนดลาํดบัของเน้ือหาในบทเรียน นาํส่งบทเรียน
ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียน รวมทั้งประเมินผลความสาํเร็จของบทเรียน ควบคุม และ
สนบัสนุนการใหบ้ริการทั้งหมดแก่ผูเ้รียน ในรูปแบบ e-Learning เพื่อจดัการกบัการใชค้อร์สแวร์ 
(Courseware) ในรายวิชาต่าง ๆ ระหวา่งผูส้อน (Instructors) ผูเ้รียน (Learners) และผูดู้แลระบบ 
(Administrator) 
 

5. ระบบจดัการคอร์ส (Course Management System, CMS) คือระบบซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ี
ใชเ้พื่อจดัระเบียบ และส่งเสริมการทาํงานในหมู่คณะ ใหส้ามารถสร้างเอกสาร หรือเน้ือหาสาระอ่ืน ๆ 
โดยมากแลว้ระบบจดัการคอร์ส มกัจะเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั ซ่ึงใชจ้ดัการเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหาบนเวบ็ 
และมีไม่นอ้ยท่ีระบบจดัการคอร์สตอ้งใชซ้อฟแวร์พิเศษบนเคร่ืองลูกข่าย เพือ่ใชแ้กไ้ขและสร้าง
บทความต่าง ๆ ระบบจดัการคอร์ส ในตลาดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีทั้งแบบท่ีทาํเพื่อการคา้และแบบ 
โอเพนซอร์ส เน้ือหาท่ีอยูบ่นระบบอาจจะเป็นเน้ือหาท่ีเป็น ขอ้ความตวัอกัษร ไฟลรู์ปภาพ ไฟลเ์สียง 
ไฟลภ์าพเคล่ือนไหว ไฟลว์ดีิโอ หรือไฟลเ์อกสารอ่ืนๆ กไ็ด ้

 

ทฤษฎหีรือกรอบแนวคดิของโครงการวจิัย 
 

 จากการประมวลวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัการ
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายแบบ Moodle ตลอดจน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นฐานความคิดรองรับการวิจยั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1. การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

 จากปรัชญาการศึกษาท่ีเนน้ความสาํคญัของผูเ้รียน  จนทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มหลกัๆ  และทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีประยกุตสู่์การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  แนวคิดการจดัประสบการณ์
การเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน มัน่คงจนเป็นสภาพท่ีเด่นชดั
ในปัจจุบนัวา่  แนวทางน้ีเป็นยทุธศาสตร์หลกัท่ีจะนาํพาการจดัการศึกษาไปสู่เป้าหมาย  นัน่คือ  การ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมสาํหรับการเป็นประชากรยคุโลกาภิวตัน ์
 

1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

 มีนกัการศึกษาไทยท่ีใหค้วามสนใจกบัแนวคิดเร่ืองน้ีและไดใ้หท้ศันะไวด้งัน้ี 
ดร.สงบ ลกัษณะ  กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีควรจะเป็นไวว้า่  ควรเป็นการเรียนการ

สอนท่ีนกัเรียนไดรั้บการยอมรับนบัถือในการเป็นเอกตับุคคล  ไดเ้รียนดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถ  ไดเ้รียนส่ิงท่ีสนใจ  ตอ้งการหรือมีประโยชน์  ไดป้ฏิบติัตามกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้
ไดรั้บการเอาใจใส่  ประเมิน  และช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  และไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ  และ
สาํเร็จตามอตัภาพ 
 ดร.โกวิท วรพพิฒัน์ กล่าววา่ การเรียนการสอนท่ีพึงประสงค ์  หมายถึง  กระบวนการพฒันาให้
ผูเ้รียนคิดเป็นทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
 ดร.อจัฉรา วงศโ์สธร กล่าววา่ การเรียนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนการสอน
นั้น  ครูผูส้อนจะเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้ ช่วยเอ้ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ข้ึนไดโ้ดยการเตรียมการดา้น
เน้ือหา  วสัดุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  ตลอดจนเป็นผูค้อยสอดส่อง  สาํรวจใน
ขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงัฝึก และใหข้อ้มูลป้อนกลบั เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแกไ้ขปรับปรุงตนเองและเกิด
พฒันาการท่ีดีข้ึน 
 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จึงเป็นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยเนน้ผูเ้รียนใหคิ้ดคน้  สร้างและสรุปขอ้ความรู้ดว้ยตนเอง 
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

1.2 หลกัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน 
 

 เพื่อใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งไดผ้ล  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ควรยดึหลกัต่อไปน้ี 
1. การเรียนเป็นกระบวนการท่ีเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวา ดงันั้นผูเ้รียนจึงควรมีบทบาทรับผดิชอบ

ต่อการเรียนรู้ของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2. การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากแหล่งต่างๆ กนั มิใช่จากแหล่งใดแหล่งหน่ึงเพยีงแหล่งเดียว  
ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสาํคญั 

3. การเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจ  จึงจะช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํและ
สามารถใชก้ารเรียนรู้นั้นใหเ้ป็นประโยชนไ์ด ้  การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบดว้ยตนเองนั้นมีส่วนช่วย
ใหเ้กิดความเขา้ใจลึกซ้ึงและจดจาํไดดี้ 

4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้นั้นมีความสาํคญั หากผูเ้รียนเขา้ใจและมีทกัษะในเร่ืองน้ีแลว้  
จะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงความรู้ และคาํตอบต่างๆ ท่ีตนตอ้งการ 

5. การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ผูเ้รียน คือ การเรียนรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

1.3 หลกัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

 ความเช่ือในหลกัการเรียนรู้ ทั้ง 5 ประการ ดงักล่าว  นาํไปสู่หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แก่ผูเ้รียนดงัน้ี 

1. ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งทัว่ถึงและมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้  การท่ีผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผูก้ระทาํ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ
พร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนอยา่งมีชีวิตชีวา 

2. ยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ท่ีสาํคญั โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กนัในกลุ่มได้
พดูคุย  ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี 
จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น  และการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้
สามารถอยูใ่นสงัคนร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

3. ยดึการคน้พบดว้ยตนเองเป็นวิธีการสาํคญั  การเรียนรู้โดยผูส้อนพยายามจดัการสอนท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดค้น้พบคาํตอบดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีเพราะการคน้พบความจริงใดๆ ดว้ยตนเองนั้นผูเ้รียน
มกัจะจดจาํไดดี้  และมีความหมายโดยตรงต่อผูเ้รียน และเกิดความคงทนของการเรียนรู้ 

4. เนน้กระบวนการควบคู่ไปกบัผลงาน  โดยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ถึง
กระบวนการต่างๆ  ท่ีทาํใหเ้กิดผลงาน มิใช่มุ่งท่ีจะพจิารณาถึงผลงานแต่เพยีงอยา่งเดียว  ทั้งน้ีเพราะ
ประสิทธิผลของผลงานข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของกระบวนการ 

5. เนน้การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสคิดหาแนวทางท่ีจะนาํ
ความรู้ ความเขา้ใจไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  พยายามส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัจริงและพยายามติดตามผล
การปฏิบติัของผูเ้รียน ( ทิศนา, 2542; ธนู ,2542) 
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1.4 บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

 เม่ือแนวโนม้ของการเรียนการสอนเปล่ียนไป  บทบาทของผูเ้รียนสาํคญัและเด่นชดัมากข้ึน  
บทบาทของครูในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนจะตอ้งปรับเปล่ียนจากเดิมจากบทบาทท่ี
มีความสาํคญัยิง่ในฐานะผูบ้อกเล่าความรู้ทั้งมวลแก่ผูเ้รียน  มาเป็นบทบาทในการสนบัสนุนเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ผูเ้รียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด ดีท่ีสุด ไดผ้ลท่ีสุด 
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ดงัท่ี เบนเนทไดเ้ปรียบเทียบบทบาทของครูรุ่นใหม่กบัครูรุ่นเก่า ดงัน้ี 
 

ครูรุ่นเก่า (Progressive) ครูรุ่นใหม่ (Traditional) 

 
1. สอนผูเ้รียนโดยวิธีบูรณาการเน้ือหา 
2. แสดงบทบาทในฐานะผูน้าํประสบการณ์ทาง
การศึกษา 
3. กระตือรือร้นในบทบาท ความรู้สึกของผูเ้รียน 
4. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนของ
หลกัสูตร 
5. ใชเ้ทคนิคการคน้พบดว้ยตนเองของผูเ้รียน
เป็นกิจกรมหลกั 
6. มีการเสริมแรงหรือใหร้างวลัมากกวา่การ
ลงโทษ  มีการใชแ้รงจูงใจภายใน 
7. ไม่เคร่งครัดกบัมาตรฐานทางวิชาการ
จนเกินไป 
8. มีการทดสอบนอ้ย 
9. มุ่งเนน้การทาํงานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ 
10. สอนโดยไม่ยดึติดกบัหอ้งเรียน 
11. มุ่งสร้างสรรคป์ระสบการณ์ใหม่ใหผู้เ้รียน 
12. มุ่งเนน้ความรู้ทางวิชาการและทกัษะดา้นจิต
พิสยั เท่าเทียมกนั 
13. มุ่งเนน้การประเมินกระบวนการเป็นสาํคญั 
 

 
1. สอนแยกเน้ือหาวิชา 
2. มีบทบาทในฐานะตวัแทนของเน้ือหาวชิา 
 
3. ละเลย เฉยเมยต่อบทบาทของผูเ้รียน 
4. นกัเรียนไม่มีส่วนร่วมแมแ้ต่จะออกความ
คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร 
5. ใชเ้ทคนิคการเรียนโดยการท่องจาํเป็นหลกั 
 
6. มุ่งเนน้การใหร้างวลัภายนอก เช่น ระดบัผล
การเรียน แรงจูงใจภายนอก 
7. เคร่งครัดกบัมาตรฐานทางวิชาการมาก 
 
8. มีการทดสอบสมํ่าเสมอ เป็นระยะๆ 
9. มุ่งเนน้การแข่งขนั 
10. สอนในขอบเขตของหอ้งเรียน 
11. เนน้ย ํ้าประสบการณ์ใหม่เพียงเลก็นอ้ย 
12. มุ่งเนน้ความรู้ทางวิชาการเป็นสาํคญั ละเลย
ความรู้สึก หรือทกัษะทางดา้นจิตพิสยั 
13. ประเมินดา้นกระบวนการเพียงเลก็นอ้ย 
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1.5 ข้อดีของการจัดประสบการณ์ของการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

 ในการจดัประสบการณ์  หรือกิจกรรมการเรียนรู้ หากครูผูส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งยดึหลกัการ
แนวคิดดงัท่ีไดก้ล่าวมา  การเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล
เน่ืองจาก 

1. ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตน  เพราะผูเ้รียนแต่ละคนต่างกมี็ความคิด ความเห็น 
ประสบการณ์ และ ความชาํนาญดา้นต่างๆ ติดตวัมาดว้ยกนัทุกคน อาจจะมากนอ้ยต่างกนั  การท่ีผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสร่วมแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงสาํคญัมาก 

2. ผูเ้รียนมีโอกาสไดใ้ชป้ระสบการณ์ท่ีเรียนมาก่อนแลว้ เพราะการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางนั้น กิจกรรมท่ีจดัในลกัษณะปลายเปิดจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูรั้บผดิชอบในการเติม
รายละเอียดลงไป  ดงันั้นกรอบแนวคิดอนัเดียวกนัอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกนัหลากหลายวิธี  ซ่ึงผู ้
คิดอยูต่่างกลุ่มกนั  ทาํใหค้น้พบส่ิงใหม่ๆ ข้ึนไดอี้ก 

3. ผูเ้รียนใหค้วามสนใจบทเรียนมากข้ึน เพราะผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมท่ีครูมอบหมาย
และสนใจอยากจะรู้วา่ตนจะตอ้งทาํอะไรบา้ง เพราะไม่รู้ตวัล่วงหนา้มาก่อน 

4. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากเพือ่นในกลุ่ม เพราะผูเ้รียนแต่ละคนมีพื้นฐานทางดา้นเน้ือหาวิชา 
หรือประสบการณ์ต่างกนั ดงันั้นในขณะร่วมทาํกิจกรรมดว้ยกนั ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งเขา้ใจ และตั้งใจ
ฟังวา่เพื่อนพดูอะไร ผูเ้รียนสามารถช่วยสอนหรือแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้  ในการทาํงานร่วมกนัผูเ้รียน
สามารถดึงเอาความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูร่วมกนัได ้

5. ผูเ้รียนมีความสามคัคีกนัในกลุ่ม เพราะในการทาํงานรวมกลุ่มกนัน้ี  ผูเ้รียนจะตอ้งช่วยกนั
ทาํเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย  ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งช่วยกนัทาํ ไม่ใช่แข่งขนักนั 
 

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายแบบ Moodle 
 

การจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายนั้น สามารถใชร้ะบบ LMS และ ระบบ CMS ได ้ เช่น 
The Blackboard Academic Suite 8.0, Education Sphere, Desire2Learn 8.2, Moodle 1.9, ATutor 1.54, 
Sakai 2.3, Claroline 1.81 เป็นตน้ (ภาพท่ี 1) โดยทุกระบบมีจุดแขง็และจุดอ่อนข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ 
และเป้าหมายการใชง้านของผูใ้ชน้ัน่เอง อาทิเช่น หากตอ้งการใชร้ะบบท่ีมีการบนัทึกความรู้ แลกเปล่ียน
ความเห็น กค็วรใชร้ะบท่ีมีจุดแขง็โดดเด่นเฉพาะดา้นนั้น ไดแ้ก่ Drupal, Wordpress เป็นตน้ แต่หาก
ตอ้งการใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนการสอน กต็อ้งมองประเดน็ท่ีความสามารถของระบบและ
งบประมาณ หากมีงบประมาณกอ็าจพิจารณาเลือกใชใ้นกลุ่มท่ีผลิตเพื่อการคา้ เช่น Blackboard, 
Education Sphere, Desire2Learn  เป็นตน้ แต่หากตอ้งการใชร้ะบบท่ีเป็น Open Source Software ก็
เลือกใชก้ลุ่ม Moodle, ATutor, LearnSquare เป็นตน้ (บณัฑิตา และ พรชยั, 2551) ทั้งน้ีสามารถ
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ภาพท่ี 1  ระบบการจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายแบบต่าง ๆ 
 ท่ีมา: EduTools (www, 2010) 

 
มูดเด้ิล (Moodle) ยอ่มาจากคาํวา่ “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” 

เป็น ระบบจดัการคอร์ส  (Course Management System, CMS) และระบบจดัการเรียนรู้ (Learning 
Management System, LMS) แบบซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software, OSS) ท่ีพฒันาข้ึน
เพื่อช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ ใหมี้บรรยากาศเหมือน
เรียนในหอ้งเรียนจริง (Virtual classroom) ซ่ึงผูส้อนกบัผูเ้รียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได ้
ผูพ้ฒันา Moodle คือ Dr.Martin Dougiamas ชาวออสเตรเลีย   
 

 Moodle มีแนวโนม้ในการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง พฒันาจากระบบจากฐานการคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีเช่ือวา่ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ ทฤษฎี Constructivism ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถเรียบเรียงความคิดรวบยอดไดด้ว้ยตนเอง ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และ ทฤษฎี 
Constructionism ซ่ึงผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีเคร่ืองมือครบทุกดา้นไม่วา่จะเป็น
เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารและการสร้างกิจกรรมการเรียน ใชง้านง่าย เหมาะสาํหรับผูเ้รียนและผูส้อน 
นอกจากน้ียงัมีชุมชนขนาดใหญ่ของมูเด้ิลท่ี www.moodle.org ท่ีเป็นแม่ข่ายสนบัสนุนใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิดใหผู้ใ้ช ้Moodle สามารถนาํ source code ไปพฒันาระบบใหม่ ๆ มาแบ่งปัน
เวลาอยูต่ลอดเวลา จากการสาํรวจขอ้มูลเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 พบวา่ปัจจุบนั Moodle มีภาษารองรับ
ทั้งส้ิน 85 ภาษา ไดแ้ก่ Thai, English, Chinese, Dutch, Japanese, Korean, Malaysian, Portuguese, 
Spanish, Vienamese เป็นตน้ ในปี ค.ศ. 2008 Google ไดม้อบรางวลั Google-O’Reilly Open Source 
Award Winners ประเภท Best Education Enabler ใหแ้ก่ Dr.Martin Dougiamas ผูก่้อตั้ง Moodle อีกดว้ย 
 

http://www.edutools.info/index.jsp?pj=1
http://www.moodle.org/


  9 

 จากการศึกษาแนวโนว้การสืบคน้ (Search) คาํวา่ Moodle ใน www.google.com/trends พบวา่มี
การสืบคน้ในอตัราเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตั้งแต่ปี 2004-2009  (ภาพท่ี 2) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมในการ
คน้หาระบบ Moodle นัน่เอง 

 
 

ภาพท่ี 2  ผลลพัธ์แนวโนม้การสืบคน้คาํวา่ Moodle ใน Google Trends 
 ท่ีมา: Google Trends (www, 2008) 
 

เม่ือเปรียบเทียบผลของการสืบคน้กบัคาํอ่ืนๆ ท่ีเป็นประเภท Open Source Software เหมือนกนั
เช่น Sakai และ Claroline พบวา่ Moodle มีอตัราการสืบคน้ท่ีสูงกวา่อยา่งมีนยัสาํคญั (ภาพท่ี 3) และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเภทท่ีตอ้งมีการซ้ือขาย เช่น Blackboard ใน Google Trends พบวา่ ความนิยมใน 
Moodle มีนอ้ยกวา่ Blackboard ในระหวา่งปี 2004 ถึงประมาณกลางปี 2007   หลงัจากนั้นการสืบคน้ก็
มากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในปี 2009 (ภาพท่ี 4) แต่ขอ้ดีของ Moodle ท่ีมีเหนือ Blackboard อยา่งเด่นชดั
คือ เป็นซอฟร์แวร์แบบไม่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือลิขสิทธ์ิ 

 

 
ภาพท่ี 3  ผลลพัธ์แนวโนม้การสืบคน้คาํวา่ ระบบ LMS ท่ีเป็น Open Source System 

 ท่ีมา: Google Trends (www, 2008) 
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ภาพท่ี 4  ผลลพัธ์แนวโนม้การสืบคน้คาํวา่ Moodle  เปรียบเทียบกบั Blackboard 
 ท่ีมา: Google Trends (www, 2008) 
 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กฤษมนัต ์ (2548) ศึกษาผลของระบบการเรียนการสอนโดยใชอิ้นเตอร์เน็ต (สอนโดยใช้
เครือข่าย โดยนกัศึกษาไม่ตอ้งเขา้หอ้งเรียนตามปกติ) กบัการสอนแบบปกติท่ีมีต่อผูเ้รียนในดา้นคุณภาพ
ของรายงาน การบา้น แหล่งอา้งอิง ความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปความ รวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนและเวลาท่ีใชใ้นการเรียน สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พบวา่ 
การเรียนการสอนแบบผา่นเครือข่าย นกัศึกษาใชเ้วลานอ้ยกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ี
คะแนนของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายในการเรียนไม่สูงกวา่กลุ่มควบคุม แสดงใหเ้ห็นวา่การ
สอนผา่นเครือข่ายอยา่งเดียวโดยไม่ไดเ้ขา้ชั้นเรียน ไม่ไดท้าํใหผู้เ้รียนมีผลลพัธ์ของการเรียนเปล่ียนไป 

ไชยรัตน ์ (2551) ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวจิยั ในหวัขอ้ 
ประชากรเป้าหมาย และการเลือกตวัอยา่ง เท่านั้น ระหวา่งวิธีการสอนแบบบรรยาย กบัวิธีการสอนแบบ
ออนไลน์ระบบ LMS ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พบวา่  นกัศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบ
ออนไลน์ระบบ LMS ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% แต่อยา่งไรกต็าม วิธีการสอนแบบออนไลน์ระบบ LMS ยงั
มีขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัคือ ผูส้อน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมในดา้นอุปกรณ์และทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถหรือแนวคิดท่ีจะสร้าง
บทเรียนใหช้ดัเจนและดึงดูดความสนใจ ส่วนผูเ้รียนจะตอ้งมีวินยัในการเรียนและความรับผดิชอบต่อ
การเรียนดว้ยตนเอง ดงันั้นจึงควรมีความจดัเตรียมความพร้อม ดา้นอุปกรณ์ และระบบเครือข่าย 
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เชษฐา (2552) ศึกษาการรับรู้ต่อความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ต่อประโยชนท่ี์จะไดรั้บ 
ทศันคติต่อการใชง้านและพฤติกรรมเก่ียวกบัความตั้งใจในการใชบ้ทเรียนออนไลนใ์นรายวิชาชีวสถิติ 
โดยเกบ็ขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาอาชีวะอนามยัและความปลอดภยั คณะสา-
ธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่รับรู้วา่ บทเรียนออนไลน์ง่ายต่อการ
ใชง้าน และมีประโยชน์ จึงมีทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน 
 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรนกัศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 
วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จาํนวน 46 คน ซ่ึงสอนภาคบรรยายวนัจนัทร์ เวลา 
08.00 – 10.00 น. หอ้ง E312 อาคารเรียนรวมสาขาวศิวกรรมศาสตร์  และภาคปฏิบติัวนัองัคารเวลา 
15.00 – 18.00 น. หอ้ง E416 หรือ E312 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

2. เคร่ืองมือการวจัิย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

 2.1 วธีิการสอนปกติในช้ันเรียน 
 

โดยมีการใชส่ื้อการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีพฒันาบนโปรแกรมมูเด้ิล ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของ อาจารยกิ์ตติกร หาญตระกลู สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
เป็นส่ือการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนปกติ ในบทเรียนออนไลน์ประกอบดว้ย เอกสาร
ประกอบการสอน สไลดป์ระกอบการบรรยายในชั้นเรียน เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง วดิีทศัน์ซ่ึง download จาก 
YouTube Education ข่าวสารต่าง ๆ จากเวปไซตท่ี์ใหบ้ริการข่าวสารโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเรียกวา่ RSS 
(Really Simple Syndication) กระดานเสวนา กระดาษข่าว แบบทดสอบ แบบฝึกหดั งานมอบหมาย และ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
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 2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

แบบสอบถามซ่ึงดดัแปลงจากงานวจิยัของ ชวนีย ์  และคณะ (2551) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบ
รายการ (Check list) และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรมมูเด้ิล 
ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยในส่วนท่ี 2 น้ี ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม
ปลายเปิดอีก 3 คาํถาม (ภาคผนวก ก.) 
 

3. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

3.1 การศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้ิจยัไดสื้บคน้เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุดกลาง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จาก
เวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการติดต่อส่วนตวักบัเครือข่ายผูใ้ช ้Moodle 
 

3.2 การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง Moodle 
 

ถึงแมผู้ว้ิจยัจะเคยใช ้ Moodle มาแลว้ 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2551) แต่เพื่อทาํใหบ้ทเรียน
ออนไลน์น่าสนใจ จึงไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “e-Learning ยคุ 2010 ดว้ยระบบการ
จดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย” ระหวา่งวนัท่ี 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนยน์วตักรรมและ
เทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา ทาํใหท้ราบเทคนิคใหม่ ๆ 
เพิ่มเติม รวมทั้งไดเ้ครือข่ายผูใ้ชง้าน Moodle ซ่ึงเป็นประโยชน์มากต่อการจดัทาํบทเรียนออนไลน ์
 

3.3 การสร้างบทเรียนออนไลน์ระบบ Moodle 
 

เน่ืองจากวิชา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร น้ี ผูว้จิยัมีเอกสารประกอบการ
สอน และสไลดป์ระกอบการบรรยายในชั้นเรียนอยูแ่ลว้ จึงไดท้าํการปรับปรุงเพื่อใหท้นัสมยั แลว้จึง 
Upload ไวใ้นระบบเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้มาศึกษาได ้ นอกจากน้ีในแต่ละบทเรียนยงัได ้ upload 
บทความทางวชิาการ บทความวิจยั มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทย และองักฤษ เวบ็ไซตท่ี์
เก่ียวขอ้ง และวีดิทศัน์ซ่ึง download จาก YouTube Education นอกจากน้ีเพื่อใหบ้ทเรียนน่าสนใจยิง่ข้ึน
จึงไดแ้นะนาํข่าวสารต่าง ๆ จากเวปไซตท่ี์ใหบ้ริการข่าวสารโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเรียกวา่ RSS (Really 
Simple Syndication) นอกจากน้ียงัมีกระดานเสวนา และกระดาษข่าว เพื่อใหน้กัศึกษาติดต่อกบัผูส้อน
ไดต้ลอดเวลา 
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เม่ือจบบทเรียนแต่ละคร้ัง นกัศึกษาจะตอ้งเขา้มาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีทาํ
ใหน้กัศึกษาตั้งใจเรียนในชั้น โดยแบบทดสอบท่ีทาํนั้นกาํหนดใหเ้ป็นแบบสุ่มเพื่อป้องกนัการลอก
คาํตอบ และกาํหนดช่วงเวลาในการทาํแบบทดสอบ หากพน้กาํหนด นกัศึกษาจะไม่สามารถเขา้มาทาํ
แบบทดสอบได ้ นอกจากน้ียงัมี แบบฝึกหดั และงานมอบหมาย ซ่ึงมอบหมายในชั้นเรียน ผูส้อน
กาํหนดใหผู้เ้รียนส่งงานทางบทเรียนออนไลน์ ผูส้อนตรวจใหค้ะแนนจาก print out แลว้ส่งคืนผูเ้รียน
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถตรวจสอบจุดบกพร่องได ้และแจง้คะแนนทางบทเรียนออนไลน์ เพื่อใหร้ะบบเกบ็
คะแนนไวป้ระมวลผลต่อไป  
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์และเขียนรายงาน ทั้งน้ีในขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัจะติดต่อกบัผูดู้แลระบบการจดัการการเรียนการสอน (Learning Management System, 
LMS) โดยใชร้ะบบท่ีพฒันาแบบบโอเพนซอร์ส (Open Source Software) ระบบ Moodle  
 

3.4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากประชากรนกัศึกษา เพื่อขอใหผู้เ้รียนกรอกแบบสอบถาม และผูว้จิยั
รวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบเสร็จเรียบร้อยแลว้กลบัคืน โดยผูส้อนไดเ้กบ็ขอ้มูลในสปัดาห์ทา้ย ๆ ของ
ภาคการศึกษา โดยไดช้ี้แจงใหน้กัศึกษาทราบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม จะ
นาํไปใชเ้พื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในบทเรียนออนไลน์ในการสอนคร้ังต่อ ๆ ไป การแจก
แบบสอบถาม กระทาํในหอ้งบรรยาย นัน่คือ หอ้ง E312 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์  
 

4. วธีิวเิคราะห์และสถิติทีใ่ช้ 
 การวิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดกระทาํโดยใช ้SPSS 15 for Windows ดงัน้ี 
 

 4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั 
ตามเกณฑข์องจอห์น ดบับลิว เบสท ์(วิภาวรรณ และคณะ, 2552 อา้งถึงใน Best, 1978) คือ 
 

- 1.00 – 1.49 หมายถึงระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
- 1.50 – 2.49 หมายถึงระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
- 2.50 – 3.49 หมายถึงระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
- 3.50 – 4.49 หมายถึงระดบัความพึงพอใจมาก 
- 4.50 – 5.00 หมายถึงระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.3 การเปรียบเทยีบลกัษณะส่วนบุคคลกบัระดับความพงึพอใจของนักศึกษาทีมี่ต่อการเรียน
การสอนผ่านเวบ็ด้วยโปรแกรมมูเดิล้  
 

ใชว้ิธีสถิติแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Non-parametric statistics) ใชส้ถิติทดสอบของ Kruskai-
Wallis และ แมน วิทนี ย ู(Mann-Whitney U Test) หรือ Wilcoxon W โดยกาํหนดตวัแปรต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ (ลกัษณะส่วนบุคคล)  ตัวแปรตาม (ระดับความพงึพอใจ) 
-อาย ุ  1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 

สนบัสนุนใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไว้
ให ้

- เพศ  2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียน
มากข้ึน 

- จาํนวนชั้นปี  3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้ง
ติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

- การมี/ไม่มีคอมพิวเตอร์  4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาระหวา่งผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และ
ผูเ้รียน 

-ความสะดวกในการท่องเวป็จาก
มหาวิทยาลยั 

 5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนให้
น่าสนใจ 

ความสะดวกในการท่องเวป็จากท่ีพกั -  6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

-ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนัของ
ผูเ้รียน 

 7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและ
ความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 
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ผลการวจิัย 
 

ผลของการสาํรวจขอ้มูลจากแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ข  และสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 

 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ข. ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 69.00 อายเุฉล่ีย 21.22 ±0.92 ปี ศึกษาในสาขาวิศวกรรมเกษตร ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อย
ละ 80.40 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัใช ้ คิดเป็นร้อยละ 95.70  ทาํใหส้ามารถท่องเวป็ได้
อยา่งสะดวกสะบายทั้งจากท่ีพกั คิดเป็นร้อยละ 65.20  และจากมหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 95.70 โดยมี
ระยะเวลาในการท่องเวป็ 1 – 3 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 41.30 
 

2.  การวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา 
 

 การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle แสดง
ในตารางท่ี 1 ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในทุกขอ้คาํถามในระดบัมาก ยกเวน้การช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และการสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ ซ่ึงมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เชษฐา (2552) ท่ีพบวา่นกัศึกษามีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางต่อการใชบ้ทเรียนออนไลน์แบบ Moodle ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนวิชาน้ีเป็นวิชาประยกุตค์วามรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หลายดา้น 
ผูเ้รียนไม่สามารถทาํความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง และมีผลต่อการทาํความเขา้ใจในเน้ือหาส่วนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือต่อเน่ืองต่อไป ถึงแมบ้ทเรียนออนไลน์ท่ีทาํข้ึนไดรั้บแนวความคิด การกลัน่กรอง และการ
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งละเอียดรอบครอบแลว้ แต่หากนกัศึกษาไม่ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และไม่ทบทวน
บทเรียน หรือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ กจ็ะมีผลต่อความเขา้ใจในบทเรียน มี
งานวิจยัรองรับวา่ส่ิงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียนไดอี้กทางหน่ึงคือ การสร้างกระดานข่าวเฉพาะกลุ่มไวใ้นบทเรียนแบบออนไลน์ กจ็ะเป็นส่ิงท่ีจะ
ทาํใหก้ารเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (แจ่มจนัทร์, 2547 อา้งถึงใน Andreas 
and Rogers, 1995) ซ่ึงในบทเรียนออนไลน์กไ็ดบ้รรจุแนวคิดเหล่าน้ีไวด้ว้ย แต่จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้มา
สอบถามขอ้ปัญหากย็งัมีไม่มากนกั นอกจากน้ีงานวิจยัของ ไชยรัตน์ (2551) ท่ีศึกษาพบวา่คะแนนเฉล่ีย
ของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบออนไลน์ระบบ LMS อยา่งเดียวโดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน มีความ
ผลสมัฤทธ์ิสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนตอ้งมีวินยั 
และความรับผดิชอบต่อคนเองเป็นอยา่งมาก 
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ในช่วงแรกของการเรียนการสอนนัน่ ระบบยงัไม่ค่อยสมบูรณ์นกัทาํใหผู้เ้รียนเขา้ถึงระบบได้
ยาก นอกจากน้ีผูส้อนยงัปรับเปล่ียนบทเรียนตลอดเวลา  ทาํใหบ้ทเรียนบางบทเรียนไม่ค่อยน่ิง และ
ผูเ้รียนยงัไม่สามารถเขา้ถึงระบบไดใ้นหอ้งเรียน เน่ืองจากในหอ้งเรียนไม่มีสญัญาน LAN มีแต่ Wireless 
ซ่ึงมีความเร็วตํ่าเกินกวา่จะเขา้ถึงบทเรียนออนไลน์  

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
 

ขอ้คาํถาม N = 46 ระดบัความ
พึงพอใจ X  S.D 

1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุนใหมี้
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
ผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

3.59 0.83 มาก 

การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  2. 3.22 0.94 
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

ปานกลาง 

การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  3. 3.72 0.91 
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

มาก 

การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  4. 3.59 0.88 
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่ง
ผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

มาก 

การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  5. 3.39 0.88 
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

ปานกลาง 

การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  6. 3.65 0.79 
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

มาก 

การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  7. 3.57 0.75 
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 

มาก 
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3.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนผา่น Moodle ต่อลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา การมีคอมพิวเตอร์ 
ความสะดวกสบายในการท่องเวป็ผา่นมหาวิทยาลยั และท่ีพกัอาศยั และระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั 
เม่ือทดสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยการแจกแจงแบบปกติของความพึงพอใจตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน ดว้ยวิธี Kolmogorov-Smirnov ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  พบวา่ระดบัความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ขอ้คาํถามท่ี 1 ถึง 7 มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (ตาราง
ท่ี ค.1 ถึง ค.7)  ดงันั้นในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น 
Moodle ต่อลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียนจึงเลือกใชว้ิธีการของ Kruskai-Wallis และ Mann Whitney U 
หรือ Wilcoxon W 
 

ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี ง.1 ถึง ง.6 ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ เพศของผูเ้รียน (ตารางท่ี ง.1)  และ
ความสะดวกสบายในการท่องเวบ็จากมหาวิทยาลยั (ตารางท่ี ง.4) ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle แต่ชั้นปีของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ในดา้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้ การทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน การทาํใหผู้เ้รียนมี
ความรับผดิชอบมากข้ึน และการส่งเสริมใหมี้การติดต่อส่ือสารไดต้ลอดเวลา (ตารางท่ี ง.2) โดย การมี
หรือไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน (ตารางท่ี ง.3) ในขณะท่ีการเขา้ถึงเวบ็จากท่ีพกัของผูเ้รียน (ตารางท่ี ง.4)  และระยะเวลา
ในการท่องเวบ็ต่อวนัของผูเ้รียน (ตารางท่ี ง.5) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการ
เรียนการสอนผา่น Moodle ในดา้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียม
ไวใ้ห ้ การทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และการสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนให้
น่าสนใจ  ผูส้อนสามารถศึกษาพฤติกรรมการเรียน การวดัผลประเมินผล ดูผลคะแนนขอ้สอบ การตรวจ
ใบงาน พร้อมใหค้ะแนน การร่วมกิจกรรมระหวา่งเรียนไดเ้สมือนการเรียนในหอ้งเรียนจริง แต่เป็นเพียง
หอ้งเรียนออนไลน์แห่งหน่ึงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 
4.  ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

 จากคาํถามปลายเปิดท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม สามารถสรุปขอ้ดี ปัญหา/อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อดา้นระบบ/การจดัการ ดา้นผูเ้รียน และดา้นผูส้อน / เน้ือหารายวิชา ดงัน้ี 
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4.1  ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle 
 4.1.1  ด้านระบบ/การจัดการ 
 - รวดเร็วและคุยไดแ้บบเป็นกนัเอง 
 - สะดวกสบายในการสัง่งานหรือสืบคน้ขอ้มูล มีขอ้มูลเยอะ และมีความหลากหลายของขอ้มูล 
 - สามารถเรียนอยูท่ี่บา้นไดอ้ยา่งสะดวกสบายและสามารถศึกษาก่อนท่ีจะมาเรียนวชิาน้ีได ้
 - สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาเม่ือมีอินเตอร์เน็ต 
 - เป็นการพฒันาในการใชส่ื้อเทคโนโลย ี
 - สามารถใชไ้ดต้ามยคุตามสมยั 
 - สามารถบรรจุขอ้มูลไดอ้ยา่งมากมายและเรียนรู้ไดง่้าย 
 - เขา้ใจง่ายในการจะศึกษา Moodle เพราะละเอียดมาก 
 - สะดวกรวดเร็วประหยดักระดาษ 
 - สามารถดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารไดง่้าย มีรูปภาพ/วีดีทศัน์ ประกอบการเรียน สามารถเห็นภาพ
ไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนไดดี้ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลของวิชาน้ี ซ่ึงสามารถดู
ไฟลเ์อกสารต่างๆ ยอ้นหลงัได ้
 - เอาไวติ้ดต่อส่ือสารกนัแทนโทรศพัทห์รือการบรรยายในหอ้งเรียน 
 - ไม่ตอ้งพกพาขอ้มูลท่ีมีเยอะ 
 

 4.1.2  ด้านผู้เรียน 
 - เป็นการกระตุน้ใหเ้ราสนใจในการเรียน มีการติดตามข่าวจากผูส้อนตลอดเวลา 
 - จะไดเ้ปิดใชง้านคอมพิวเตอร์ทุกวนั และไดฝึ้กการโหลดงานจากอินเตอร์เน็ต 
 - ไดค้วามรู้หลากหลายนอกเหนือจากท่ีอาจารยส์อนในชั้นเรียน 
 - ทาํใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบเน่ืองจาก Moodle จะมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งติดตามอยู่
ตลอดเวลา 
 

 4.1.3  ด้านผู้สอน/เนือ้หารายวชิา  
 - สามารถมีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงใหม่ๆ ใหเ้ขา้ไปศึกษา 
 - มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัอาจารย ์
 - สามารถเขา้ไปคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูส้อน และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนไดง่้าย 
 - ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนมากข้ึน 
 - เกิดความทนัสมยัของเน้ือหา 
 - มีการติดต่อสมัพนัธ์กนัดี และกมี็ความน่าสนใจตรงท่ีผูส้อนสามารถรวบรวมเอาเวบ็ลิงคห์รือ
ส่ิงท่ีน่าสนใจมาไว ้ซ่ึงนกัศึกษาบางคนอาจไปสืบคน้ดว้ยตนเองไม่ได ้
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4.2  ปัญหา/อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle 
 4.2.1  ด้านระบบ/การจัดการ 
 - คอมพิวเตอร์ไม่มีเน็ตไม่ถึงทาํใหไ้ม่สามารถตามข่าวหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจารยม์อบหมาย
หลงัการเรียนได ้
 - Upload ไฟลไ์ดช้า้ 
 - อินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดี บางทีกเ็ป็นท่ีตวั Moodle ท่ีไม่สามารถเขา้ไปใชง้านได ้
 - เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตท่ีหอชา้มาก จึงตอ้งเขา้มาในมหาวิทยาลยัทาํใหเ้ป็นภาระในบางเวลา 
 - เวบ็ล่ม 
 - ระบบอินเตอร์เน็ตล่มบางทีไม่สามารถเขา้ไปได ้บางทีเน็ตหลุดตอนทาํแบบทดสอบทาํให้
ไม่ไดค้ะแนน  
 - โปรแกรมเขา้ใจยากในตอนแรกๆ ท่ีเร่ิมใช ้อีกทั้ง Password และ Username ใชไ้ม่ได ้
 - เวลาในการกาํหนดทาํ บงัเน้ือหาหรือโจทย ์ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจผดิในหวัขอ้ 
 - บางคร้ังเวลาส่งแบบทดสอบ เน็ตอาจมีปัญหา อาจารยค์วรตรวจสอบและสอบถาม และเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาทาํใหม่ได ้
 - เขา้เวบ็นอกมหาวิทยาลยัไม่ได ้ 
 - โปรแกรมการสอนใน Moodle ไม่ค่อยสมบูรณ์ 
 - บางไฟลน์กัศึกษาไม่สามารถดาวน์โหลดได ้
 - ไฟลเ์อกสารไม่สมบูรณ์ การแสดงผลหนา้จอขาดๆ หายๆ ไม่เตม็จอ 
 - บางทีอินเตอร์เน็ตมนัเขา้ไม่ได ้ระบบมีปัญหาขดัขอ้ง อีกทั้งบางทีผูเ้รียนไม่ไดมี้เวลาเขา้ไป
ติดตามดู จึงไม่รู้ถึงความเปล่ียนแปลงหรืองานท่ีตอ้งทาํ ดงันั้นจึงควรมีการแจง้ควบคู่กนัไปดว้ย 
 

 4.2.2  ด้านผู้เรียน 
 - ทาํงานไม่ทนั แบบทดสอบทาํไม่ทนั ไม่ไดท้าํ เพราะไม่รู้ 
 - ไม่รู้เร่ือง ไม่รู้วา่อาจารยส์ัง่งานตอนไหน 
 - ตอ้งเขา้เช็คทุกวนั วนัไหนเช็คแลว้ไม่ตรงกบัเวลาท่ีอาจารยโ์พสตง์านกท็าํใหน้กัศึกษาไม่รู้ไม่
ทราบวา่มีงานมารู้อีกทีกจ็ะส่งแลว้ เช่น เช็คตอนกลางวนั ไม่มีงาน เพราะอาจารยโ์พสตต์อนเยน็ แลว้ให้
ส่งอีกวนัหน่ึง 
 - บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์และหอไม่มีเน็ตจะเป็นการลาํบากมาก 
 - เน้ือหาบางส่วนเม่ือไม่เขา้ใจไม่สามารถถามในขณะนั้นได ้และผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจในการใช ้
Moodle 
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 - ส่ิงน้ีไม่อาจทาํใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจมากข้ึนได ้เพราะการเรียนในหอ้งเรียนกไ็ม่เขา้ใจอยู่
แลว้ เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีใหม่และมีความซบัซอ้น แต่ส่ิงท่ีสาํคญัของการเรียนในหอ้งเพื่อท่ีจะใหเ้กิด
ความเขา้ใจ ควรท่ีจะมีบรรยากาศท่ีไม่น่าเบ่ือ และการสอนควรมีระยะเวลาท่ีแน่นอน 
 - เน่ืองจากนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้ Moodle จึงทาํใหไ้ม่รู้วา่มีกิจกรรมอะไรบา้งเลยทาํใหไ้ม่ไดท้าํ
แบบทดสอบทาํใหเ้สียคะแนน 
 

 4.2.3  ด้านผู้สอน/เนือ้หารายวชิา 
 - ขอโจทยเ์ป็นภาษาไทย 
 - เวลาในการทาํแบบทดสอบลง Moodle ควรเพิ่มเวลามากกวา่เดิม เช่น ควรกาํหนดระยะเวลา
ซกั 3 วนั 
 - เอกสารสาํคญัมีในเวบ็บางคร้ังไม่ไดพ้ิมพ ์
 - การอพัเดตงานต่างๆ ไม่มีกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนทาํใหน้กัศึกษาไม่ทราบการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เปล่ียนแปลงอยตูลอดเวลาและเม่ือใดกไ็ม่ทราบทาํใหง้านหรือข่าวสารท่ีควรไดรั้บขาดตกบกพร่องไป 
 

4.3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในในการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle เพิม่ขึน้ 
 4.3.1  ด้านระบบ/การจัดการ 
 - ควรมีระบบป้องกนัการผดิพลาดจากระบบอินเตอร์เน็ตโดยนาํเอาโปรแกรมนบัเวลาคน
ออนไลน์มาใช ้
 - มีขอ้มูลมากมาย และง่ายต่อการเขา้ถึง 
 - ควรจะมีกระดานหลกัไวส้าํหรับเขียนงานใหม่ๆ ท่ีจะทาํในอาทิตยต่์อไปใหท้ราบ นกัศึกษาจะ
ไดเ้ตรียมตวัสาํหรับการเรียน 
 - ควรมีการเปิดใหเ้ขา้ใชบ้ริการหลงัจากการเรียนการสอน เช่น นกัศึกษาท่ีผา่นรายวชิาน้ีแลว้ก็
ยงัคงเขา้ไปใชบ้ริการได ้เพื่ออพัเดตตวัเอง 
 

 4.3.2  ด้านผู้สอน/เนือ้หาวชิา 
 - ทาํเอกสารเฉลยแบบฝึกหดัวางไวทุ้กคร้ัง 
 - มีการสัง่งานผา่นทาง Moodle บางทีทาํใหน้กัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปดูไม่รู้ข่าวสาร อยากให้
อาจารยส์ัง่งานขยายเวลาใหน้านข้ึน 
 - ควรแจง้นกัศึกษาก่อนวา่จะไปโพสต ์อพัโหลดงาน หรือแบบทดสอบก่อน 
 - ควรจดัใหมี้ความเขา้ใจง่ายมากกวา่น้ี  
 - อยากใหอ้าจารยอ์พัโหลด Power Point  ท่ีใชส้อนลงใน Moodle 
 - เน้ือหาควรมีการอพัเดตใหเ้รียบร้อย เพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดน้าํมา Print เพื่อมาศึกษา 
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 - อาจารยค์วรอพัโหลดไฟลเ์พื่อใหน้กัศึกษาดาวน์โหลดและปร้ินทเ์อกสาร เพื่อท่ีเวลาเรียนจะ
ไดต้ามทนั 
 - ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบควรใหม้ากกวา่น้ีเน่ืองจากเน้ือหาบางบทเรียนตอ้งมีการ
คาํนวณ 
 - ควรจะอยูใ่นความพอดีและไม่เนน้หนกัทาง Moodle เกินไป อีกทั้งควรมีการแจง้ล่วงหนา้
เก่ียวกบังาน และงานบางงานไม่ควรจะทาํภายใน Moodle 
 - ควรมีการอพัเดตขอ้มูลในเวลาท่ีแน่นอน 
 - กิจกรรมหรืองานต่างๆ ควรมีระยะเวลา 1 อาทิตย ์เช่น แบบทดสอบควรมีอาทิตยล์ะคร้ังและมี
เวลาทาํ 1 อาทิตย ์เพราะนกัศึกษาไดมี้การเขา้ไปดูไดแ้ละไม่พลาดกิจกรรมต่างๆ  
 
5. การจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ในอนาคต 
 

 จากการสอบถามวา่ควรมีการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle อีกหรือไม่ (ตารางท่ี 2) พบวา่ 
ผูเ้รียนร้อยละ 89.10 ยงัอยากใหมี้การจดัอีกเน่ืองจากเป็นระบบท่ีทาํใหส้ามารถส่ือสารกบัผูส้อนได้
ตลอดเวลา ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น มีความรับผดิชอบ มีการแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 
โดยผูเ้รียนร้อยละ 10.9 เห็นวา่ไม่ควรนั้นเหตุผลส่วนใหญ่มาจากการเขา้ถึงระบบเครือข่าย ซ่ึงหากมีการ
ปรับปรุงการเขา้ถึงอินเตอร์ใหส้ะดวก รวดเร็ว กวา่ท่ีเป็นอยู ่ กน่็าจะสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ผา่น Moodle อีกต่อไป 
 

ตารางท่ี 2  ร้อยละของการควร / ไม่ควรจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ในอนาคต 
 

คาํตอบ จํานวนประชากร (คน) ร้อยละ 
ควร 
ไม่ควร 
รวม 

41 
5 

46 

89.10 
10.90 

100.00 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการวจัิย 
1. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle วา่มีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

ความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และการสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ ในระดบัปานกลาง 
เน่ืองมาจากความยากของกระบวนวิชา จึงควรจดัทาํบทเรียนออนไลน์ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขอยา่ง
ละเอียดรอบครอบ และมีความยดืหยุน่เพิม่ข้ึน  นอกจากน้ียงัตอ้งเพิ่มขีดความสามารถในการเขา้ถึง
บทเรียนออนไลน์ในชั้นเรียนดว้ย 

2. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ทเรียนออนไลน ์ เพราะเป็นระบบท่ีทาํใหส้ามารถ
ส่ือสารกบัผูส้อนไดต้ลอดเวลา ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น มีความรับผดิชอบ มีการแสวงหา
ความรู้อยูต่ลอดเวลา แต่หากมีการปรับปรุงดา้นระบบ / การจดัการ ใหดี้ยิง่ข้ึนกจ็ะทาํใหบ้ทเรียน
ออนไลน์สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

2. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจดัเตรียมความพร้อม ดา้นอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากอุปกรณ์

และระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีการจดัการไม่ดี อาจส่งผลล่าชา้ในการเขา้สู่บทเรียน ส่งผล
ใหค้วามสนใจและตั้งใจเรียนลดลง 

2. ควรมีการจดัทาํแบบทดสอบหลงัเรียนทุกคร้ัง เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาเขา้ฟังบรรยายในชั้น
เรียน และแสวงหาความรู้เพิม่เติมจากบทเรียนออนไลนท่ี์เตรียมไว ้

3. กระบวนวิชาท่ีมีความซบัซอ้น ไม่ควรจะใชบ้ทเรียนออนไลน์อยา่งเดียว แต่ควรบทเรียน
ออนไลน์เป็นล่ือการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน  

4. ควรศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจเพิ่มข้ึน เช่น เกรดเฉล่ียของผูเ้รียน
ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ของผูเ้รียน จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียต่อวนัท่ี
ผูเ้รียนใชเ้วลาในการเขา้ใชบ้ทเรียนออนไลน์ของกระบวนวิชาเป้าหมาย เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรมมูเด้ิล (Moodle e-

Learning)” 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ตอนที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง    ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด หรือเติมขอ้มูลลงในช่องวา่ง 
1.  อาย…ุ……….ปี 

เพศ     ชาย    หญิง 2. 

ชั้นปีท่ี    3      4      มากกวา่ 4  3. 

ท่านมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัหรือไม่       มี      ไม่มี 4.  

ท่านสามารถท่องเวบ็ไดอ้ยา่งสะดวกสบายจากมหาวิทยาลยั      ใช่      ไม่ใช่ 5. 

ท่านสามารถท่องเวบ็ไดอ้ยา่งสะดวกสบายจากท่ีพกั      ใช่      ไม่ใช่ 6. 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั 7.  

<1 ชัว่โมง 
1- 3 ชัว่โมง 
3 - 5 ชัว่โมง 
> 5 ชัว่โมง 

ตอนที ่2.  ระดับความพงึพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle โปรดทาํเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องวา่งตามความเห็นของท่านในแต่ละขอ้เพียงช่องเดียว 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย (4) (3) 
(2) 

(5) 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุนให้
มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

     

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ช่วยให้
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 
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หัวข้อการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่
เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  ทาํใหมี้ความ
รับผดิชอบมากข้ึน เพราะตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ตลอดเวลา 

     

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  ทาํใหมี้การ
ติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่งผูส้อน 
เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน  

     

5.  การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สามารถ
สร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

     

6.  การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle เป็นการ
กระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน  

     

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  ทาํใหท้ราบ
ผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

     

 
ส่วนที ่3 ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
1. โปรดระบุ ข้อด ีท่ีท่านคิดวา่มีในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
....................................................................................................................................................................  
2. โปรดระบุ ปัญหา อุปสรรค ท่ีท่านประสบผา่นการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ท่ีผา่นมา
....................................................................................................................................................................  
3. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมท่ีท่านคิดวา่จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
เพิ่มข้ึน 
.................................................................................................................................................................... 
4.  ควรมี การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle อีกหรือไม่สาํหรับนกัศึกษารุ่นต่อไป 

      ควร      ไม่ควร .เพราะ………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข. 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรมมูเด้ิล 

(Moodle e-Learning) 
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ตอนที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 

คาํถาม คาํตอบ จํานวนคาํตอบ ร้อยละ 
1. อาย ุ 20 

21 
22 
23 
24 
รวม 

9 
23 
10 
3 
1 

46 

19.60 
50.00 
21.70 
6.50 
2.20 

100.00 
2. เพศ ชาย 

หญิง 
รวม 

32 
14 
46 

69.60 
30.40 

100.00 
3. ชั้นปีท่ี 3 

4 
มากกวา่ 4 
รวม 

37 
7 
2 

46 

80.40 
15.20 
4.30 

100.00 
4. ท่านมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั
หรือไม่     

มี 
ไม่มี 
รวม 

44 
2 

46 

95.70 
4.30 

100.00 
5. ท่านสามารถท่องเวบ็ไดอ้ยา่ง
สะดวกสบายจากมหาวิทยาลยั     

ใช่ 
ไม่ใช่ 
รวม 

40 
6 

46 

87.00 
13.00 

100.00 
6. ท่านสามารถท่องเวบ็ไดอ้ยา่ง
สะดวกสบายจากท่ีพกั     

ใช่ 
ไม่ใช่ 
รวม 

30 
16 
46 

65.20 
34.80 

100.00 
7. ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 

1-3 ชัว่โมง 
3-5 ชัว่โมง 
มากกวา่ 5 ชัว่โมง 
รวม 

6 
19 
12 
9 

46 

13.00 
41.30 
26.10 
19.60 

100.00 
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ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle 
 

ระดับความพงึพอใจ 

เห็
นด้

วย
อย่

าง
ยิง่

  5
  (ร้

อย

ละ
) 

ไม่
เห็
นด้

วย
  2

  (ร้
อย
ละ

) 

เห็
นด้

วย
  4

  (ร้
อย
ละ

) 

ไม่
แน่

ใจ
  3

  (ร้
อย
ละ

) 

หัวข้อการประเมิน ( ± SD) 

ไม่
เห็
นด้

วย
อย่
าง
ยิ ง่

  1
  (ร้

อย

ละ
) 

1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
สนบัสนุนใหมี้การแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
ผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

8.70 52.20 30.40 6.50 2.20 3.59 ± 0.83 

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจใน
บทเรียนมากข้ึน 

4.30 39.10 34.80 17.40 4.30 3.22 ± 0.94 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะ
ตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ตลอดเวลา 

19.60 43.50 26.10 10.90 0.00 3.72 ± 0.91 

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาระหวา่งผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น 
และผูเ้รียน 

10.90 52.20 21.70 15.20 0.00 3.59 ± 0.88 

5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนให้
น่าสนใจ 

8.70 37.00 41.30 10.90 2.20 3.39 ± 0.88 

6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน 

8.70 58.70 21.70 10.90 0.00 3.65 ± 0.79 

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  8.70 45.70 39.10 6.50 0.00 3.57 ± 0.75 
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ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและ
ความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 
รวม  3.53 ± 0.58 

 
ส่วนที ่3 ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
1. โปรดระบุ ข้อดี ทีท่่านคดิว่ามีในการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle 
 1.1  ด้านระบบ 
 - รวดเร็วและคุยไดแ้บบเป็นกนัเอง 
 - สะดวกสบายในการสัง่งานหรือสืบคน้ขอ้มูล มีขอ้มูลเยอะ และมีความหลากหลายของขอ้มูล 
 - สามารถเรียนอยูท่ี่บา้นไดอ้ยา่งสะดวกสบายและสามารถศึกษาก่อนท่ีจะมาเรียนวชิาน้ีได ้
 - สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาเม่ือมีอินเตอร์เน็ต 
 - เป็นการพฒันาในการใชส่ื้อเทคโนโลย ี
 - สามารถใชไ้ดต้ามยคุตามสมยั 
 - สามารถบรรจุขอ้มูลไดอ้ยา่งมากมายและเรียนรู้ไดง่้าย 
 - เขา้ใจง่ายในการจะศึกษา Moodle เพราะละเอียดมาก 
 - สะดวกรวดเร็วประหยดักระดาษ 
 - สามารถดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารไดง่้าย มีรูปภาพ/วีดีทศัน์ ประกอบการเรียน สามารถเห็นภาพ
ไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนไดดี้ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลของวิชาน้ี ซ่ึงสามารถดู
ไฟลเ์อกสารต่างๆ ยอ้นหลงัได ้
 - เอาไวติ้ดต่อส่ือสารกนัแทนโทรศพัทห์รือการบรรยายในหอ้งเรียน 
 - ไม่ตอ้งพกพาขอ้มูลท่ีมีเยอะ 
 

 1.2  ด้านผู้เรียน 
 - เป็นการกระตุน้ใหเ้ราสนใจในการเรียน มีการติดตามข่าวจากผูส้อนตลอดเวลา 
 - จะไดเ้ปิดใชง้านคอมพิวเตอร์ทุกวนั และไดฝึ้กการโหลดงานจากอินเตอร์เน็ต 
 - ไดค้วามรู้หลากหลายนอกเหนือจากท่ีอาจารยส์อนในชั้นเรียน 
 - ทาํใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบเน่ืองจาก Moodle จะมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งติดตามอยู่
ตลอดเวลา 
 

 1.3  ด้านผู้สอน/เนือ้หารายวิชา  
 - สามารถมีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงใหม่ๆ ใหเ้ขา้ไปศึกษา 
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 - มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัอาจารย ์
 - สามารถเขา้ไปคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูส้อน และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนไดง่้าย 
 - ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนมากข้ึน 
 - เกิดความทนัสมยัของเน้ือหา 
 - มีการติดต่อสมัพนัธ์กนัดี และกมี็ความน่าสนใจตรงท่ีผูส้อนสามารถรวบรวมเอาเวบ็ลิงคห์รือ
ส่ิงท่ีน่าสนใจมาไว ้ซ่ึงนกัศึกษาบางคนอาจไปสืบคน้ดว้ยตนเองไม่ได ้
 

2. โปรดระบุ ปัญหา อุปสรรค ทีท่่านประสบผ่านการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ทีผ่่านมา 
 2.1  ด้านระบบ 
 - คอมไม่มีเน็ตไม่ถึงทาํใหไ้ม่สามารถตามข่าวหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจารยม์อบหมายหลงัการ
เรียนได ้
 - Upload ไฟลไ์ดช้า้ 
 - อินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดี บางทีกเ็ป็นท่ีตวั Moodle ท่ีไม่สามารถเขา้ไปใชง้านได ้
 - เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตท่ีหอชา้มาก จึงตอ้งเขา้มาในมหาวิทยาลยัทาํใหเ้ป็นภาระในบางเวลา 
 - เวบ็ล่ม 
 - ระบบอินเตอร์เน็ตล่มบางทีไม่สามารถเขา้ไปได ้บางทีเน็ตหลุดตอนทาํแบบทดสอบทาํให้
ไม่ไดค้ะแนน  
 - โปรแกรมเขา้ใจยากในตอนแรกๆ ท่ีเร่ิมใช ้อีกทั้ง Password และ Username ใชไ้ม่ได ้
 - เวลาในการกาํหนดทาํ บงัเน้ือหาหรือโจทย ์ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจผดิในหวัขอ้ 
 - บางคร้ังเวลาส่งแบบทดสอบ เน็ตอาจมีปัญหา อาจารยค์วรตรวจสอบและสอบถาม และเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาทาํใหม่ได ้
 - เขา้เวบ็นอกมหาวิทยาลยัไม่ได ้ 
 - โปรแกรมการสอนใน Moodle ไม่ค่อยสมบูรณ์ 
 - บางไฟลน์กัศึกษาไม่สามารถดาวน์โหลดได ้
 - ไฟลเ์อกสารไม่สมบูรณ์ การแสดงผลหนา้จอขาดๆ หายๆ ไม่เตม็จอ 
 - บางทีอินเตอร์เน็ตมนัเขา้ไม่ได ้ระบบมีปัญหาขดัขอ้ง อีกทั้งบางทีผูเ้รียนไม่ไดมี้เวลาเขา้ไป
ติดตามดู จึงไม่รู้ถึงความเปล่ียนแปลงหรืองานท่ีตอ้งทาํ ดงันั้นจึงควรมีการแจง้ควบคู่กนัไปดว้ย 
 

 2.2  ด้านผู้เรียน 
 - ทาํงานไม่ทนั แบบทดสอบทาํไม่ทนั ไม่ไดท้าํ เพราะไม่รู้ 
 - ไม่รู้เร่ือง ไม่รู้วา่อาจารยส์ัง่งานตอนไหน 
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 - ตอ้งเขา้เช็คทุกวนั วนัไหนเช็คแลว้ไม่ตรงกบัเวลาท่ีอาจารยโ์พสตง์านกท็าํใหน้กัศึกษาไม่รู้ไม่
ทราบวา่มีงานมารู้อีกทีกจ็ะส่งแลว้ เช่น เช็คตอนกลางวนั ไม่มีงาน เพราะอาจารยโ์พสตต์อนเยน็ แลว้ให้
ส่งอีกวนัหน่ึง 
 - บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์และหอไม่มีเน็ตจะเป็นการลาํบากมาก 
 - เน้ือหาบางส่วนเม่ือไม่เขา้ใจไม่สามารถถามในขณะนั้นได ้และผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจในการใช ้
Moodle 
 - ส่ิงน้ีไม่อาจทาํใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจมากข้ึนได ้เพราะการเรียนในหอ้งเรียนกไ็ม่เขา้ใจอยู่
แลว้ เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีใหม่และมีความซบัซอ้น แต่ส่ิงท่ีสาํคญัของการเรียนในหอ้งเพื่อท่ีจะใหเ้กิด
ความเขา้ใจ ควรท่ีจะมีบรรยากาศท่ีไม่น่าเบ่ือ และการสอนควรมีระยะเวลาท่ีแน่นอน 
 - เน่ืองจากนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้ Moodle จึงทาํใหไ้ม่รู้วา่มีกิจกรรมอะไรบา้งเลยทาํใหไ้ม่ไดท้าํ
แบบทดสอบทาํใหเ้สียคะแนน 
 

 2.3  ด้านผู้สอน/เนือ้หารายวิชา 
 - ขอโจทยเ์ป็นภาษาไทย 
 - เวลาในการทาํแบบทดสอบลง Moodle ควรเพิ่มเวลามากกวา่เดิม เช่น ควรกาํหนดระยะเวลา
ซกั 3 วนั 
 - เอกสารสาํคญัมีในเวบ็บางคร้ังไม่ไดพ้ิมพ ์
 - การอพัเดตงานต่างๆ ไม่มีกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนทาํใหน้กัศึกษาไม่ทราบการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เปล่ียนแปลงอยตูลอดเวลาและเม่ือใดกไ็ม่ทราบทาํใหง้านหรือข่าวสารท่ีควรไดรั้บขาดตกบกพร่องไป 
 

3. ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ทีท่่านคดิว่าจะทาํให้เกดิความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle 
เพิม่ขึน้ 
 3.1  ด้านระบบ/การจัดการ 
 - ควรมีระบบป้องกนัการผดิพลาดจากระบบอินเตอร์เน็ตโดยนาํเอาโปรแกรมนบัเวลาคน
ออนไลน์มาใช ้
 - มีขอ้มูลมากมาย และง่ายต่อการเขา้ถึง 
 - ควรจะมีกระดานหลกัไวส้าํหรับเขียนงานใหม่ๆ ท่ีจะทาํในอาทิตยต่์อไปใหท้ราบ นกัศึกษาจะ
ไดเ้ตรียมตวัสาํหรับการเรียน 
 - ควรมีการเปิดใหเ้ขา้ใชบ้ริการหลงัจากการเรียนการสอน เช่น นกัศึกษาท่ีผา่นรายวชิาน้ีแลว้ก็
ยงัคงเขา้ไปใชบ้ริการได ้เพื่ออพัเดตตวัเอง 
 

 3.2  ด้านผู้สอน/เนือ้หาวิชา 
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 - ทาํเอกสารเฉลยแบบฝึกหดัวางไวทุ้กคร้ัง 
 - มีการสัง่งานผา่นทาง Moodle บางทีทาํใหน้กัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปดูไม่รู้ข่าวสาร อยากให้
อาจารยส์ัง่งานขยายเวลาใหน้านข้ึน 
 - ควรแจง้นกัศึกษาก่อนวา่จะไปโพสต ์อพัโหลดงาน หรือแบบทดสอบก่อน 
 - ควรจดัใหมี้ความเขา้ใจง่ายมากกวา่น้ี  
 - อยากใหอ้าจารยอ์พัโหลด Power Point  ท่ีใชส้อนลงใน Moodle 
 - เน้ือหาควรมีการอพัเดตใหเ้รียบร้อย เพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดน้าํมา Print เพื่อมาศึกษา 
 - อาจารยค์วรอพัโหลดไฟลเ์พื่อใหน้กัศึกษาดาวน์โหลดและปร้ินทเ์อกสาร เพื่อท่ีเวลาเรียนจะ
ไดต้ามทนั 
 - ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบควรใหม้ากกวา่น้ีเน่ืองจากเน้ือหาบางบทเรียนตอ้งมีการ
คาํนวณ 
 - ควรจะอยูใ่นความพอดีและไม่เนน้หนกัทาง Moodle เกินไป อีกทั้งควรมีการแจง้ล่วงหนา้
เก่ียวกบังาน และงานบางงานไม่ควรจะทาํภายใน Moodle 
 - ควรมีการอพัเดตขอ้มูลในเวลาท่ีแน่นอน 
 - กิจกรรมหรืองานต่างๆ ควรมีระยะเวลา 1 อาทิตย ์เช่น แบบทดสอบควรมีอาทิตยล์ะคร้ังและมี
เวลาทาํ 1 อาทิตย ์เพราะนกัศึกษาไดมี้การเขา้ไปดูไดแ้ละไม่พลาดกิจกรรมต่างๆ  
 

4. ควรมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle อกีหรือไม่ สําหรับนักศึกษารุ่นต่อไป 
 

คาํตอบ จํานวนคาํตอบ ร้อยละ 
ควร 
ไม่ควร 
รวม 

41 
5 

46 

89.10 
10.90 

100.00 
 

ควรเพราะ 
- สะดวกในการส่ือสารต่ออาจารย ์
- จะทาํใหน้กัศึกษานั้นสามารถมีการติดตามข่าวสารและทาํใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นเป็นอยา่ง
มาก 
- จะไดมี้ความรับผดิชอบในการทาํแบบฝึกหดัเพราะเราตอ้งเขา้ไปเช็คและดูวา่มีงานอะไรบา้ง 
- ทาํใหผู้ส้อนและนกัศึกษาสามารถส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา มีการสัง่งานผา่นทาง Moodle ทาํให้
สะดวกสบายมีการคน้ควา้เพิ่มเติมได ้
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- อยากใหท้าํระบบการสัง่งานใหมี้ระบบความปลอดภยัในการใชง้านโดยหากเน็ตล่มแลว้ใหห้ยดุเวลา
การทาํได ้โดยจะนบัจากระบบเน็ตอยา่งเดียวไม่ใชแ้บบแมนนวล 
- ไดมี้การทบทวนบทเรียน 
- เป็นส่ิงท่ีดีมากๆ ในการเรียนแบบน้ีทาํใหเ้ราสามารถศึกษาเอกสารเองได ้
- มีความสะดวกสบายในการอพัโลดไฟล ์การเรียนการสอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว นกัศึกษาสามารถสอบถาม
ปัญหาจากอาจารยผ์ูส้อนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารกนัตลอดเวลาไม่ตอ้งรออีกหน่ึงวนั
แลว้ค่อยถามอาจารย ์
- ทาํใหน้กัศึกษามีความรู้เพิม่เติมจากในหอ้งเรียนเน่ืองจากนกัศึกษาไดแ้สวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
การเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ต 
- เป็นระบบจดัการเรียนท่ีดี แต่บางทีอาจมีปัญหาในการทาํ ควรเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแกไ้ข 
- เขา้ใจง่านและฝึกใหเ้รารับผดิชอบมากข้ึน 
- จะทาํใหผู้เ้รียนมีการคน้ควา้ขอ้มูล และเขา้ไปดูใน Moodle ตลอดเวลาเพ่ือรับทราบงาน 
- เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลของวิชาน้ี สามารถอ่านเอกสารในบทเรียนต่างๆ ไดง่้าย 
- นกัศึกษาไดค้วามรู้มากกวา่ในหอ้งเรียนไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ใหเ้กิดประโยชน ์
- ทาํใหก้ารเรียนเกิดความไม่จาํเจ 
- เรียนรู้ไดม้ากกวา่ในตาํรา 
 

ไม่ควรเพราะ 
- จะเกิดปัญหาแบบน้ีอีกคือถา้เป็นนกัศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ คงตอ้งเสียเงินไปร้านอินเตอร์เน็ตหรือไป
ยมืเพื่อนมาใช ้ 
ถา้เน็ตตามหอไม่ดีจะทาํยงัไง ถา้ไม่มีโน๊ตบุค๊จะทาํยงัไง 
- น่าจะหนัมาทาํ quiz ในหอ้งก่อนและหลงัเวลาเรียนสกั 5-10 นาทีจะดีกวา่ 
- เกิดความยุง่ยากในการใชง้านต่อผูท่ี้ไม่มีคอมพิวเตอร์และนกัศึกษาเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนวชิา
น้ี 
- จะทาํใหมี้ความล่าชา้และมีการประเมินไม่ค่อยเป็นไปตามความจริง 
- ยุง่ยากในการเขา้ถึงควรส่งงานหนา้หอ้งใหเ้รียบร้อย 
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ภาคผนวก ค. 
ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
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ตารางท่ี ค.1 ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
สนบัสนุนใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

 
ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
สนบัสนุนใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

Kolmogorov-Smirnov Test 
Statistic df Sig. 

อาย ุ 20 ปี 0.356 9 0.002 
 21 ปี 0.371 23 0.000 
 22 ปี 0.233 10 0.131 
 ≥ 23 ปี 0.175 3  
เพศ ชาย 0.285 32 0.000 
 หญิง 0.331 14 0.000 
ชั้นปีท่ี 3 0.338 37 0.000 
 4 0.258 7 0.174 
 >  4 0.260 2  
การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั มี 0.313 44 0.000 
 ไม่มี    
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากมหาวิทยาลยั สะดวก 0.302 40 0.000 
 ไม่สะดวก 0.319 6 0.056 
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากท่ีพกั สะดวก 0.331 30 0.000 
 ไม่สะดวก 0.236 16 0.018 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั < 1 ชัว่โมง 0.319 6 0.056 
 1 – 3 ชัว่โมง 0.248 19 0.003 
 3 – 5 ชัว่โมง 0.329 12 0.001 
 > 5 ชัว่โมง 0.395 9 0.000 
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ตารางท่ี ค.2 ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

 
ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

Kolmogorov-Smirnov Test 
Statistic df Sig. 

อาย ุ 20 ปี 0.341 9 0.003 
 21 ปี 0.272 23 0.000 
 22 ปี 0.246 10 0.089 
 ≥ 23 ปี 0.385 3  
เพศ ชาย 0.226 32 0.000 
 หญิง 0.245 14 0.023 
ชั้นปีท่ี 3 0.218 37 0.000 
 4 0.296 7 0.063 
 >  4 0.260 2  
การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั มี 0.231 44 0.000 
 ไม่มี 0.260 2  
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากมหาวิทยาลยั สะดวก 0.230 40 0.000 
 ไม่สะดวก 0.223 6 0.200 
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากท่ีพกั สะดวก 0.286 30 0.000 
 ไม่สะดวก 0.222 16 0.034 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั < 1 ชัว่โมง 0.183 6 0.200 
 1 – 3 ชัว่โมง 0.231 19 0.009 
 3 – 5 ชัว่โมง 0.374 12 0.000 
 > 5 ชัว่โมง 0.272 9 0.054 
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ตารางท่ี ค.3 ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 
 
ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

Kolmogorov-Smirnov Test 
Statistic df Sig. 

อาย ุ 20 ปี 0.269 9 0.059 
 21 ปี 0.238 23 0.002 
 22 ปี 0.274 10 0.032 
 ≥ 23 ปี    
เพศ ชาย 0.233 32 0.000 
 หญิง 0.293 14 0.002 
ชั้นปีท่ี 3 0.253 37 0.000 
 4 0.360 7 0.007 
 >  4 0.260 2  
การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั มี 0.260 44 0.000 
 ไม่มี 0.260 2  
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากมหาวิทยาลยั สะดวก 0.260 40 0.000 
 ไม่สะดวก 0.183 6 0.200 
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากท่ีพกั สะดวก 0.245 30 0.000 
 ไม่สะดวก 0.260 16 0.005 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั < 1 ชัว่โมง 0.302 6 0.094 
 1 – 3 ชัว่โมง 0.201 19 0.041 
 3 – 5 ชัว่โมง 0.209 12 0.153 
 > 5 ชัว่โมง 0.396 9 0.000 
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ตารางท่ี ค.4 ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่งผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 
 
ระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่งผูส้อน 
เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

Kolmogorov-Smirnov Test 
Statistic df Sig. 

อาย ุ 20 ปี 0.248 9 0.116 
 21 ปี 0.349 23 0.000 
 22 ปี 0.400 10 0.000 
 ≥ 23 ปี 0.175 3  
เพศ ชาย 0.263 32 0.000 
 หญิง 0.406 14 0.000 
ชั้นปีท่ี 3 0.311 37 0.000 
 4 0.296 7 0.063 
 >  4 0.260 2  
การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั มี 0.308 44 0.000 
 ไม่มี 0.260 2  
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากมหาวิทยาลยั สะดวก 0.327 40 0.000 
 ไม่สะดวก 0.183 6 0.200 
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากท่ีพกั สะดวก 0.359 30 0.000 
 ไม่สะดวก 0.197 16 0.098 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั < 1 ชัว่โมง 0.319 6 0.056 
 1 – 3 ชัว่โมง 0.215 19 0.021 
 3 – 5 ชัว่โมง 0.400 12 0.000 
 > 5 ชัว่โมง 0.351 9 0.002 
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ตารางท่ี ค.5 ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 
 
ระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

Kolmogorov-Smirnov Test 
Statistic df Sig. 

อาย ุ 20 ปี 0.204 9 0.200 
 21 ปี 0.288 23 0.000 
 22 ปี 0.282 10 0.023 
 ≥ 23 ปี 0.175 3  
เพศ ชาย 0.292 32 0.000 
 หญิง 0.193 14 0.169 
ชั้นปีท่ี 3 0.233 37 0.000 
 4 0.214 7 0.200 
 >  4    
การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั มี 0.247 44 0.000 
 ไม่มี 0.260 2  
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากมหาวิทยาลยั สะดวก 0.245 40 0.000 
 ไม่สะดวก 0.223 6 0.200 
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากท่ีพกั สะดวก 0.247 30 0.000 
 ไม่สะดวก 0.313 16 0.000 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั < 1 ชัว่โมง 0.392 6 0.004 
 1 – 3 ชัว่โมง 0.323 19 0.000 
 3 – 5 ชัว่โมง 0.235 12 0.067 
 > 5 ชัว่โมง 0.275 9 0.048 
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ตารางท่ี ค.6 ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

 
ระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 

Kolmogorov-Smirnov Test 
Statistic df Sig. 

อาย ุ 20 ปี 0.297 9 0.021 
 21 ปี 0.384 23 0.000 
 22 ปี 0.345 10 0.001 
 ≥ 23 ปี 0.385 3  
เพศ ชาย 0.349 32 0.000 
 หญิง 0.327 14 0.000 
ชั้นปีท่ี 3 0.319 37 0.000 
 4 0.357 7 0.007 
 >  4    
การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั มี 0.355 44 0.000 
 ไม่มี 0.260 2  
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากมหาวิทยาลยั สะดวก 0.350 40 0.000 
 ไม่สะดวก 0.293 6 0.117 
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากท่ีพกั สะดวก 0.359 30 0.000 
 ไม่สะดวก 0.298 16 0.000 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั < 1 ชัว่โมง 0.407 6 0.002 
 1 – 3 ชัว่โมง 0.329 19 0.000 
 3 – 5 ชัว่โมง 0.258 12 0.026 
 > 5 ชัว่โมง 0.471 9 0.000 
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ตารางท่ี ค.7 ผลวิเคราะห์การแจกแจงของระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

 
ระดบัความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ทาํ
ใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

Kolmogorov-Smirnov Test 
Statistic df Sig. 

อาย ุ 20 ปี 0.333 9 0.005 
 21 ปี 0.286 23 0.000 
 22 ปี 0.233 10 0.133 
 ≥ 23 ปี 0.385 3  
เพศ ชาย 0.233 32 0.000 
 หญิง 0.323 14 0.000 
ชั้นปีท่ี 3 0.288 37 0.000 
 4 0.420 7 0.000 
 >  4    
การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั มี 0.274 44 0.000 
 ไม่มี    
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากมหาวิทยาลยั สะดวก 0.262 40 0.000 
 ไม่สะดวก 0.254 6 0.200 
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็กจากท่ีพกั สะดวก 0.299 30 0.000 
 ไม่สะดวก 0.278 16 0.002 
ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั < 1 ชัว่โมง    
 1 – 3 ชัว่โมง 0.246 19 0.004 
 3 – 5 ชัว่โมง 0.460 12 0.000 
 > 5 ชัว่โมง 0.223 9 0.200 
 



  44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลต่อระดบัความพึงพอใจต่อ 

การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
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ตารางท่ี ง.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle ต่อ
เพศของผูเ้รียน 

 
ขอ้คาํถาม เพศของผูเ้รียน 

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W 

Z Sig. 

1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุน
ใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

222.000 327.000 -0.052 0.958 

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

198.000 303.000 -0.657 0.511 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

212.000 317.000 -0.303 0.762 

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่ง
ผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

185.000 713.000 -1.014 0.311 

5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

222.500 750.500 -0.038 0.970 

6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

216.500 321.500 -0.202 0.840 

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 

190.000 718.000 -0.883 0.377 

 
 



  46 

ตารางท่ี ง.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
ต่อชั้นปีของผูเ้รียน 

 
ขอ้คาํถาม ชั้นปีของผูเ้รียน 

Chi-Square df Sig. 
1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุน
ใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

6.497 2 0.039 

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

8.273 2 0.016 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

10.133 2 0.006 

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่ง
ผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

6.206 2 0.045 

5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

5.567 2 0.062 

6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

2.111 2 0.348 

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 

3.225 2 0.199 
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ตารางท่ี ง.3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
ต่อการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของผูเ้รียน 

 
ขอ้คาํถาม การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของผูเ้รียน 

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W 

Z Sig. 

1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุน
ใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

20.000 23.000 -1.420 0.156 

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

34.000 37.000 -0.570 0.569 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

11.500 14.500 -1.854 0.064 

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่ง
ผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

30.500 33.500 -0.792 0.428 

5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

32.000 35.000 -0.690 0.490 

6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

10.500 13.500 -2.035 0.042 

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 

22.000 25.000 -1.290 0.197 
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ตารางท่ี ง.4  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
ต่อการเขา้ถึงเวบ็จากมหาวิทยาลยัของผูเ้รียน 

 
ขอ้คาํถาม การเขา้ถึงเวบ็จากมหาวิทยาลยั 

Chi-Square df Sig. 
1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุน
ใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

0.289 1 0.591 

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

0.745 1 0.388 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

0.387 1 0.534 

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่ง
ผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

0.102 1 0.749 

5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

1.571 1 0.210 

6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

0.022 1 0.883 

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 

0.756 1 0.385 
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ตารางท่ี ง.5  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
ต่อการเขา้ถึงเวบ็จากท่ีพกัของผูเ้รียน 

 
ขอ้คาํถาม การเขา้ถึงเวบ็จากท่ีพกัของผูเ้รียน 

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W 

Z Sig. 

1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุน
ใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

136.500 272.500 -2.621 0.009 

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

122.000 258.000 -2.880 0.004 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

165.000 301.000 -1.832 0.067 

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่ง
ผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

169.500 305.500 -1.771 0.077 

5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

153.000 289.000 -2.142 0.032 

6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

191.500 327.500 -1.262 0.207 

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 

172.500 308.500 -1.694 0.090 
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ตารางท่ี ง.6  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle 
ต่อระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนัของผูเ้รียน 

 
ขอ้คาํถาม ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั 

Chi-Square df Sig. 
1. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle สนบัสนุน
ใหมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

6.871 1 0.009 

2. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 

8.294 1 0.004 

3. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึนเพราะตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 

3.355 1 0.067 

4. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหมี้การติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่ง
ผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และผูเ้รียน 

3.135 1 0.077 

5. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
สามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

4.588 1 0.032 

6. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
เป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

1.592 1 0.207 

7. การจดัการเรียนการสอนผา่น Moodle  
ทาํใหท้ราบผลความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 
ของผูเ้รียน 

2.870 1 0.090 
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ประวตัิผู้วจัิย 
ช่ือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเนตร  สืบคา้ 
ประวติัการศึกษา: 
 
ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดบั
ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2534 ป.ตรี วท.บ. เกษตรศึกษา (เกษตร
กลวิธาน) 

สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล คณะ
เกษตรศาสตร์ 
บางพระ จงัหวดั
ชลบุรี 

ไทย 

2536 ป.โท วศ.ม. เคร่ือจกัรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จงัหวดั ขอนแก่น 

ไทย 

2546 ป.เอก Ph.D. Agricultural Process 
Engineering 

Ehime University ญ่ีปุ่น 

 
ประสบการณ์ในการทาํงาน 

2552 – ปัจจุบนั รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวชิาการ 
2549 - ปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2541 – 2549  อาจารย ์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2537 – 2541  นกัวจิยั   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 
2536  - 2537 ผูช่้วยนกัวจิยั   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
 
ประสบการณ์ในการทาํวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 
สุเนตร สืบคา้.  2552.  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาวิชา 

วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตรกบั วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 
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