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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ผู้สอนจึงต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน หลักการจัดการ
เรียนรู้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2551: 25) 
 ดังนั้นโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา จึงต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนรู้จึงต้องจัดให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนและจุดเน้นของสาระส าคัญ โดยโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนมียุทธวิธีในการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลดี คือ คิด ค้นคว้า เพ่ือแสวงหาหลักการแนวทางต่าง ๆ 
และแนะวิธีการใหม่ ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดย
เน้นกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบหรือเรียกว่าระบบการเรียนการสอนหรือระบบ
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เพราะมีขั้นตอนและจัดการเรียนรู้ที่
เป็นระบบ มีแบบแผนการปฏิบัติชัดเจน กระบวนการต่าง ๆ ด าเนินไปตามล าดับขั้นสามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีจุดบกพร่องที่ใดบ้าง เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด สามารถตรวจสอบได้
ว่าการจัดการเรียนรู้ได้ผลเพียงใด 

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งหากคุณภาพผู้เรียนหมายถึง การที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนตามที่ผู้สอนก าหนด โดยผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข   
การใช้เทคโนโลยีจะสามารถตอบสนองคนในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยมีความรู้ที่เพ่ิมขึ้นอีกทั้ งตรงกับ 
ความต้องการของผู้เรียนในยุคใหม่ คือ อยู่ในสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชอบกราฟิก
มากกว่าตัวอักษร ชอบเกมส์มากกว่างานเคร่งเครียด ความอดทนน้อย ไม่ชอบคอยนาน เข้าถึงข้อมูล
รวดเร็วและอ่านเฉพาะที่สนใจ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. 2557 : 119-127) ระบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
มีความยืดหยุ่น ความสะดวกสบาย และการเข้าถึงข้อมูล ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงข้อมูลที่
หลากหลายทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนด้วย
ตนเอง ตามความก้าวหน้าและความสนใจของตนเอง วิธีเรียนแบบอีเลิร์นนิงจึงช่วยเพ่ิมความพึงพอใจ
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และลดความเครียดของผู้เรียนได้ทางหนึ่ง ตลอดจนผู้สอนสามารถเสนอเนื้อหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
แก้เนื้อหา และสื่อการสอนได้ง่ายและสะดวก ท าให้น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยได้อยู่เสมอ 

ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายเป็นหลัก  มีการจัดสภาพการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ประโยชน์จาก
คุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่  ครูอาจารย์มีบทบาทเป็นผู้สอนออนไลน์ในการสร้างเนื้อหาและออกแบบ
กิจกรรมการเรียน    การสอน เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดยการให้ค าปรึกษา ช่วยตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและช่วยเหลือผู้ เรียนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์. Online) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
เป็นเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ท าให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้
นักเรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้นั้น ผู้สอนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนใน  ชั้นเรียนปกติได้ นักเรียนสามารถใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์เพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน กับนักเรียนด้วยกัน หรือกับผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่เรียน ตลอดจน
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide 
Web) 

โรงเรียนบางกะปิได้ตรวจสอบการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ประจ าปีการศึกษา 2558 จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีนักเรียน
ที่มีผลการเรียนติด 0 และคาดว่าจะไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 89 คน 
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ โดยปกติทางโรงเรียนจะจัดสอนเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัว     
ทุกครั้ง แต่จากการติดตามผลพบว่า ไม่สามารถสอนนักเรียนในเนื้อหาสาระที่นักเรียนไม่ผ่าน ให้ตรง
ตามความต้องการของนักเรียนได้ทุกคน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
จึงคิดแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดสอนเสริมด้วยระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงขึ้นมาเพ่ิมเติม เพ่ือ
เป็นการช่วยเสริมการสอนครูผู้รับผิดชอบในการสอนเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ทั้งนี้เนื่องด้วย
การเรียนแบบอีเลิร์นนิงเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้องไปยัง
สถานศึกษาด้วยตนเอง  สามารถเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก  เรียนได้ตามความถนัด  ความสนใจ 
โดยต้องเรียนรู้ เนื้อหาสาระ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ จากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต  สามารถโต้ตอบกับผู้สอนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด กับผู้เรียน 
จากสถานที่อ่ืนผ่านระบบเครือข่ายเช่นกัน  รวมทั้งมีระบบการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานตามที่สถาบันหรือหน่วยจัดการศึกษาก าหนด (พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2555: 190) 
 เหตุผลและความส าคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้าน
วิชาการของโรงเรียนบางกะปิ  จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นมา เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น โดยมีการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจปัญหา 
ความต้องการ ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบระบบ       
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การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  
ขั้นตอนที่ 4 การรับรองและปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  ผลจากการวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่า การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ ที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ ใหเ้กิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
           1.  เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ ดังนี้ 
     2.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผ่านระบบการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ  
     2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง              
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ  
     2.3 ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ดูแลระบบ ที่มีต่อระบบการเรียนการสอนแบบ      
อีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ  
    
ค าถามการวิจัย  
           1.  ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งความคิดเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับ ระบบ       
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ 
ควรเป็นอย่างไร       
 2.  ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนบางกะปิ มีลักษณะอย่างไร         
           3.  ผลการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ เป็นอย่างไร           
 4.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ เป็นอย่างไร         
 
ความส าคัญของการวิจัย  
           ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารสามารถน าระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    
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 2.  ครูผู้สอนได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนบางกะปิ ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 3.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ ที่มีผลการเรียนติด 0 และ
คาดว่าจะไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์ในปีการศึกษา 2558 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสูงขึ้น
และมีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา 2558 มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจปัญหาและความต้องการ ศึกษา และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัญหา และความต้องการตามความคิดเห็นของครู และผู้บริหารเกี่ยวกับระบบ 

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง รวมทั้งศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 2.  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
      2.1 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารในโรงเรียนบางกะปิ จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนบางกะปิ จ านวน 
113 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 117 คน  
      2.2 แหล่งข้อมูลคือ ครู ผู้บริหาร รวมทั้งเอกสาร ต าราที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดการ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรที่ศึกษา คือ การส ารวจปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ และการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน   
 4.  ระยะเวลาที่ศึกษา 
      ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในเดือนสิงหาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2558 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างและตรวจสอบระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ มีเนื้อหาสาระวิชาจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  
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 2.  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
      กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่าง
ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน   
บางกะปิ จ านวน 7 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศการสอน ด้าน
การวิจัยหรือวัดผลการศึกษา และด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  โดยจ าแนกผู้เชี่ยวชาญเป็น 4 กลุ่ม มี
คุณสมบัติดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 2 คน 
  กลุ่มท่ี 2 ศึกษานิเทศก์ที่มีประสบการณ์ด้านการนิเทศการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปฏิบัติงานด้านการนิเทศการสอนอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 2 คน 
  กลุ่มที่ 3 ผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือการวัดผลการศึกษา ปฏิบัติงานด้าน    
การวิจัยหรือการวัดผลการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 1 คน 
  กลุ่มท่ี 4 ผู้มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ 5 ปี จ านวน 2 คน 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรที่ศึกษา คือ การตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องของระบบ       
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ 
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 4.  ระยะเวลาที่ศึกษา 
      ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 ในเดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนธันวาคม 2558 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง   

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ 
 2.  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
      กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนจากกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ 
ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 3 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 คน ผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 คน และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีผลการเรียนติด 0 และคาดว่าจะไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์ใน            
ปีการศึกษา 2558  จ านวน 89 คน  
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

     ตัวแปรอิสระ คือ การทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ  

     ตัวแปรตาม คือ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
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2) ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่รียนผ่านระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ 
3) ความพึงพอใจของครผูู้สอนและผู้ดูแลระบบที่มีต่อระบบการเรียนการสอน      

แบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ 
 4.  ระยะเวลาที่ศึกษา 
      ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในเดือนมกราคม 2559 ถึง
เดือนเมษายน 2559 
 ขั้นตอนที่ 4 การรับรองและปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง   

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบและรับรองระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง พร้อมทั้งผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียน 
การสอนแบบอีเลิร์นนิง ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิง  

2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
     กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบและรับรองระบบ    

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ทั้งนี้ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
      2.1  เป็นศึกษานิเทศก์มีประสบการณ์ด้านการนิเทศการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปฏิบัติงานด้านการนิเทศการสอนอย่างน้อย 5 ปี  หรือ 
      2.2  เป็นผู้สอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง มีประสบการณ์ใน         
การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ 
      2.3  เป็นผู้จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์ท างานการสอน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี     
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
              ตัวแปรที่ศึกษา คือ การตรวจสอบและรับรองระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และการปรับปรุง
แก้ไขระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
บางกะปิ ฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัย 
 4.  ระยะเวลาที่ศึกษา 
      ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพัฒนา หมายถึง การด าเนินการหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการเรียน 
การสอนให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
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2. การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์เป็นหลัก มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จาก
คุณลักษณะหรือแหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต และเวิลด์ไวด์เว็บในการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

3. ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง หมายถึง การแสดงโครงสร้างความเกี่ยวข้องกัน 
ของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งกลุ่มขององค์ประกอบที่ท างานร่วมกันจะประกอบด้วยระบบย่อย
หลาย ๆ ระบบรวมกัน และร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน    

4. คุณภาพของระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง หมายถึง ลักษณะที่ดีของระบบ     
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงด้านความมีประสิทธิภาพ วัดได้จากผลการประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้องของระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ
ด้านประสิทธิผล วัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น และความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของนักเรียน ครูผู้สอนและผู้ดูแลระบบ 

5. ครผูู้สอน หมายถึง ครหูรือผู้สอนในระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงซึ่งเป็น 
ผู้สามารถสร้างเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ให้ค าปรึกษา ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าและช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง    
หรือเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นนักเรียนในระบบ       
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน โดยผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเนื้อหา
และสื่อคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีในอินเทอร์เน็ตด้านระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือหลัก  

7. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยใช้ใน 
การศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรม ซึ่ง      
เกิดจากกระบวนการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยวัดได้จากคะแนนของนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้สอนสร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว  

9. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางท่ีดีของนักเรียนที่มีต่อ 
การเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ ซึ่งวัดไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   

10. ความพึงพอใจของครผูู้สอนและผู้ดูแลระบบ หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางท่ีดีของ 
ครูผู้สอนและผู้ดูแลระบบ ที่มีต่อระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพ้ืนฐานระดับ       
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
 


