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บทคัดย่อ
 การวจิยัเชงิส�ารวจนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาทีม่ต่ีอการจดัการด้านส่ือการเรยีนการสอนของ

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในปีการศึกษา 2556 ซึง่ครอบคลุมถงึการจดัการเรยีนการสอนในกระบวนวชิาของ

คณะเทคนิคการแพทย์ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า KC MOODLE ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4  

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ใน 3 สาขาประกอบไปด้วย สาขากิจกรรม

บ�าบัด สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค ค�านวณกลุ่มตัวอย่างมี 196 คน หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ 

เคอร์จี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักศึกษากรอกแบบส�ารวจผ่านระบบออนไลน์ทางหน้า

เวบ็ไซต์ของคณะเทคนคิการแพทย์ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ แบบส�ารวจได้รบัการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืโดยหาความตรงของเนือ้หา

โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดได้เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค�านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE โดยนักศึกษาเห็นว่ามี

ความสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันในระดับมาก (Mean = 3.66, SD = .80) การเข้าสู่ระบบ (Log in) 

สามารถท�าได้ง่ายในระดับมาก (Mean = 3.66, SD = .86) มีความสะดวกในการใช้งานในระดับมาก (Mean = 3.66, SD = .80) 

นอกจากนี้ในเรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (Mean = 3.41-2.89) ได้แก่ ความเหมาะสมส�าหรับน�ามา

ใช้เพือ่การเรยีนการสอนในกระบวนวชิาของคณะฯ ช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความเข้าใจในเนือ้หาวชิามากขึน้ ใช้เป็นช่องทางในการตดิต่อ

กบัผูส้อนได้โดยสะดวก ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผู้เรยีนได้ กระตุน้ให้นกัศึกษามคีวามกระตอืรอืร้นในการเรยีนเพ่ิม

ขึ้น ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้ส่ือการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ นักศึกษามีความเห็นว่า

นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ืออิเลคทรอนิกส์ในระดับมาก (Mean = 3.89, SD = .64) 

อาจารย์มีความพร้อมด้านทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในระดับมาก (Mean = 3.48, SD = .69) 

นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าน่าจะมีแบบทดสอบความรู้ให้เข้าไปลองท�าได้ เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: ความคิดเห็นของนักศึกษา ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE สื่อการเรียนการสอน 

Abstract
 This survey research aimed to study the opinion of students toward teaching-learning media  

management at the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University in the academic year 2013. 

The areas of the study covered the students’ experiences from using the online system called CMU Online 

KC-Moodle for all courses in the faculty, and from their readiness to use electronic teaching-learning media. 

The subjects comprised 196 students in their third and fourth year of study in Occupational Therapy, 

Medical Technology and Radiologic Technology Programs. The sample group was determined by using  
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Krejcie and Morgan Table. Data were collected through online questionnaires, which were developed by a 

researcher, and its content validity was evaluated by three experts. The reliability of the questionnaires 

yielded .81.

 The results showed that the opinions of students toward the CMU Online KC-Moodle system were 

at a higher level in terms of suitability for the learning method of current students (mean = 3.66, SD = .80), 

ease in accessing the log in system (mean = 3.66, SD = .86) and practicability of use (mean = 3.66, SD = .80). 

The opinion of students on topics of suitability for use in the faculty, helping students to understand more 

about subject contents, having a pathway for contacting teachers, generating knowledge to share between 

learners, and encouraging students to be active learners, were seen at a medium level (mean range 3.41- 

2.89). The opinion of students about their readiness to use computers and electronic teaching media was 

shown at a higher level (mean = 3.89, SD = .64). In the meantime, the readiness of teachers was seen also 

at the higher level (mean = 3.48, SD = .69). Furthermore, the students suggested that they need more prac-

tice with a quiz in this online system in order to improve their understanding of the lessons.  

Keywords: Opinion of Students, CMU Online KC-Moodle, Teaching-Learning Media 

บทน�า

 ในปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีเกิดขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้อง

ท�าการเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างทกัษะทีจ่�าเป็นให้กบัผูเ้รยีนให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 

21 จงึเป็นแนวคดิทีช่่วยเป็นกรอบในการพจิารณาถงึทกัษะ

ที่จ�าเป ็นส�าหรับประชากรในศตวรรษน้ี ได ้  (คณะ

อนุกรรมการกิจการเพื่อสื่อสารสังคม 2554) โดยเฉพาะ

ทกัษะความรูพ้ืน้ฐานด้านการใช้สือ่ และความรูพ้ืน้ฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหน่ึงของทักษะท่ีส�าคัญใน

โลกยุคปัจจุบัน

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

(ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 2558)  ได้ก�าหนดเป้า

หมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ 

การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบคุคลทีม่คีณุภาพ ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย

ถ่ายทอดความรู ้  การฝึกการอบรม การสืบสานทาง

วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อันเกิดจากการจัดสภาพ

แวดล้อม สงัคมการเรยีนรูแ้ละปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรยีน

รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้เกิดเครื่องมือส�าหรับการสอน

แบบใหม่ที่อาศัยคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจ�านวนมาก ประกอบ

กับการที่คอมพิวเตอร์มีราคาท่ีถูกลงกว่าเดิมจึงท�าให้มี

การน�าคอมพิวเตอร์มาใช้งานอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้สอนจ�านวนมากที่ได้หันมาให้ความ

สนใจต่อการน�าคอมพวิเตอร์ไปใช้ในการสอนของตน (ถนอม

พร เลาหจรัสแสง 2554) ส่งผลให้สื่อการสอนในปัจจุบันได้

มีการปรับรูปแบบจากส่ือส่ิงพิมพ์ที่เป็นกระดาษไปเป็นสื่อ

ในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น 

 ดังนั้นปัจจุบันจึงมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วย

ให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนา

ศกัยภาพของผูเ้รยีนในทกุด้าน เพราะ ICT เน้นการเรยีนการ

สอนทีใ่ห้ผูเ้รยีนมคีวามสนใจ เกดิความคดิ รูจ้กัการแก้ปัญหา 

และมีปฎิสัมพันธ์ (จารุณี มณีกุล 2554) โดยเฉพาะสื่อใน

ลกัษณะของ E-learning ทีผู่เ้รยีนและผูส้อนสือ่สารกนัผ่าน

ระบบอินเตอร ์ เน็ต การปรับตัวให ้ทันต ่อบริบทที่

เปล่ียนแปลงจึงเป็นโจทย์ที่ส�าคัญของทุกภาคส่วนจึงต้อง

ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการทีเ่ปล่ียนแปลงของสงัคมและให้สอดคล้องกบัทกัษะ

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เกิดขึ้น

มาพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก�าหนดแผนแม่บทด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน มีเป้าหมายโดยรวมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดการ

เรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่ายออนไลน์ ซึง่ส�านกับรกิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจด้านพัฒนาระบบการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-learning) ได้
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พฒันาระบบบริหารและจดัการการเรยีนรู ้KC (Knowledge 

Creator) มากว่า 10 ปี พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร

จดัการเรียนรู้ทีม่ชีือ่เรยีกว่า KC MOODLE ขึน้ (ส�านกับรกิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555) โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หารายวชิาหรอืกจิกรรมให้แก่

นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งเสริมผลักดันให้

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาได้เปิดใช้งานมาโดย

ตลอด  มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น E-university และมุ่งเน้น

ให้เกดิประโยชน์ทางด้านการเรยีนการสอนในลกัษณะบรูณ

าการระบบ (System Integration) ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนได ้อย ่างง ่าย สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพสูง

 คณะเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีมีพันธกิจหลักในด้านการจัดการ

ศึกษาซึ่งด�าเนินตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ได้จัด

โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน KC MOODLE แก่

คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ มาแล้วหลายครั้ง  โดย

เฉพาะในปีการศึกษา 2556 นี้คณะฯ  ได้ค�านึงถึงการปรับ

รูปแบบการเรียนการสอนตลอดจนการจัดการสื่อการสอน

ให้สอดคล้องกบัผูเ้รยีนยคุใหม่ จงึก�าหนดเป็นนโยบายให้ทกุ

สาขาวชิาในทกุกระบวนวชิาจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบ

บริหารจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่อาจเป็นระบบ KC 

MOODLE หรือ ระบบ Courseware   อีกทั้งยังสนับสนุน

ให้ใช้สื่อในรูปแบบดิจิตอลหรือมีการสอดแทรกการใช้สื่อ 

ICT เข้าไปในการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่างๆ 

ส�าหรับนักศึกษา และลดการใช้สื่อกระดาษให้น้อยลงโดย

เริ่มมาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 ดังนั้นการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาอัน

หมายถึง เสียงสะท้อนจากผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ผลการ

ศกึษาสามารถน�ามาใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัทางผูบ้รหิารคณะฯ 

ตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนได้รับทราบเพื่อน�าไปปรับปรุง 

วางแผน พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให ้

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการใช้ระบบ

บริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

 2. เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการใช้สื่อการ

เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  

และ 4  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 

3 และ 4 ที่ก�าลังศึกษาอยู ่ในคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ใน 3 สาขา ได้แก่

สาขากิจกรรมบ�าบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสี

เทคนิค รวมจ�านวน 403 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ค�านวณหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เคอร์จี่ และมอร์

แกน (Krejcie and Morgan 1970) ค�านวณจากตัวเลข

ประชากรในตารางที่ 400 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 196 

คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sam-

pling) จ�าแนกตามสัดส่วนเป็นแต่ละสาขาได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

4 
 
นโยบายให้ทุกสาขาวิชาในทุกกระบวนวิชาจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่
อาจเป็นระบบ KC MOODLE หรือ ระบบ Courseware   
อีกทั้งยังสนับสนุนให้ใช้สื่อในรูปแบบดิจิตอลหรือมีการ
สอดแทรกการใช้สื่อ ICT เข้าไปในการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักศึกษา  และลดการใช้
สื่อกระดาษให้น้อยลงโดยเริ่มมาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2556  

ดังนั้นการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาอัน
หมายถึง เสียงสะท้อนจากผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผล
การศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับทางผู้บริหาร
คณะฯ ตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนได้รับทราบเพื่อน าไป
ปรับปรุง วางแผน พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้ประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการใช้ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้  KC MOODLE ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการใช้สื่อการ
เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
และ 4  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 3 และ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ใน 3 สาขา 
ได้แก่สาขากิจกรรมบ าบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ และ
สาขารังสีเทคนิค รวมจ านวน 403 คน 

2 .  กลุ่ มตั วอ ย่ างที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เคอร์
จ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) ค านวณ
จากตัวเลขประชากรในตารางที่ 400 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 196 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) จ าแนกตามสัดส่วนเป็นแต่ละ
สาขาได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 
สาขาวิชา จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
กิจกรรมบ าบัด 52 
เทคนิคการแพทย์ 91 
รังสีเทคนิค 53 
รวม 196 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็น

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการจัดการด้านสื่อการเรียน
การสอนกระบวนวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2556 

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ 1) ชั้นปีของนักศึกษา 2) สาขาวิชา 
3 )  ประสบการณ์ ใช้ ร ะบบการจัดการ เรี ยนรู้  KC 
MOODLE  

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อการใช้
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE  ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ความพร้อมในการใช้สื่อการ
เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
คือแบบส ารวจ โดยให้นักศึกษากรอกแบบส ารวจผ่าน
ระบบออนไลน์ทางหน้ า เว็บไซต์ ของคณะเทคนิค
การแพทย์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถาม
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 1) ชั้นปีของนักศึกษา 2) 
สาขาวิชา 3) ประสบการณ์ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ KC 
MOODLE 4) ช่องทางการสื่อสารอื่นที่น ามาใช้
ประกอบการเรียน 5) อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัวที่ใช้
งาน 

 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้

เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการจัดการด้านส่ือการเรียน

การสอนกระบวนวิชาของคณะเทคนิคการแพทย ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2556

  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ 1) ชั้นปีของนักศึกษา 2) สาขาวิชา 3) 

ประสบการณ์ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ KC MOODLE 

  3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อการใช้

ระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้KC MOODLE  ของมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ และ ความพร้อมในการใช้ส่ือการเรียนการสอน

ทางอิเล็กทรอนิกส์

 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้

คอืแบบส�ารวจ โดยให้นกัศกึษากรอกแบบส�ารวจผ่านระบบ
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ออนไลน์ทางหน้าเวบ็ไซต์ของคณะเทคนคิการแพทย์ทีผู่ว้จิยั

สร้างขึน้ซึง่เป็นลกัษณะแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ตอนดังนี้

 ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบไปด้วย 1) ชั้นปีของนักศึกษา 2) สาขาวิชา 3) 

ประสบการณ์ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ KC MOODLE 4) 

ช่องทางการสือ่สารอืน่ทีน่�ามาใช้ประกอบการเรยีน 5) อปุก

รณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัวที่ใช้งาน

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริหาร

จัดการเรียนรู้ KC MOODLE ลักษณะของแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ

 ตอนท่ี 3 ความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการ

สอนผ่านระบบเครอืข่ายออนไลน์ ลกัษณะของแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ 

ส่วนสุดท้ายเป็นค�าถามปลายเปิดที่ให้นักศึกษาเสนอความ

คิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้โดยอิสระ

 การหาคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยง

ตรงตามเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ในการสอบถามแต่ละข้อ

มีค่าเท่ากับ 1.00 และน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไป

ทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน เพื่อค�านวณค่าความเชื่อม่ัน โดยหา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coeffcient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.81

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

ของผู้ตอบ ใช้สถิติเชิงพรรณนาแจกแจงเป็นความถี่และ 

ร้อยละ

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ใช้

ค่าเฉลี่ย หรือมัชฉิมเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลของตอนที่ 2-3 โดยน�ามา

เทียบกับคะแนนที่ก�าหนด ใช้เกณฑ์การตัดสินผลการ

วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์จุดก่ึงกลาง (Midpoint) 

ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval)

(ประคอง กรรณสูต 2538) ดังนี้

     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50–5.00 จัดในระดับมากที่สุด

     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50–4.49 จัดในระดับมาก

     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50–3.49 จัดในระดับปานกลาง

     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50–2.49 จัดในระดับน้อย

     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.49 จัดในระดับน้อยมาก

 ส่วนสุดท้ายเป็นค�าถามปลายเปิดใช้การวเิคราะห์

เนือ้หาจากความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะและรายงานเนือ้หาที่

สอดคล้องกัน

สรุปผลการวิจัย

 1. สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วน

ตัวพบว่านักศึกษาที่ท�าการตอบแบบสอบถามเป็นเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มากกว่าชั้นปีที่ 4 ดังภาพที่ 1-3 

5 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ KC MOODLE ลักษณะของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 
ระดับ 

ตอนที่ 3 ความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์  ลักษณะของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ  

ส่วนสุดท้ายเป็นค าถามปลายเปิดที่ให้นักศึกษา
เสนอความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้โดย
อิสระ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือในด้านความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในการ
สอบถามแต่ละข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 และน าแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อค านวณค่าความ
เชื่อมั่น  โดยหาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coeffcient)    ได้ค่าความเชื่อมั่น 
0.81 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบ ใช้สถิติเชิงพรรณนาแจกแจงเป็นความถี่
และร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
ใช้ค่าเฉลี่ย หรือมัชฉิมเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลของตอนที่ 2-3 โดยน ามา
เทียบกับคะแนนที่ก าหนด ใช้เกณฑ์การตัดสินผลการ
วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์จุดก่ึงกลาง (Midpoint) 
ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 
(ประคอง กรรณสูต 2538) ดังนี้ 
 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50–5.00 จัดในระดับมากที่สุด 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50–4.49 จัดในระดับมาก 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50–3.49 จัดในระดบัปานกลาง 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50–2.49 จัดในระดับน้อย 

     ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00–1.49 จัดในระดับน้อยมาก 
ส่วนสุดท้ายเป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
จากความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและรายงานเนื้อหาที่
สอดคล้องกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ส่วนตัวพบว่านักศึกษาที่ท าการตอบแบบสอบถามเป็น
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มากกว่าช้ันปีที่ 4 ดังภาพที่ 1-3  

 

 
MT= เทคนิคการแพทย์ RT= รังสีเทคนิค 

OT= กิจกรรมบ าบัด 
 

ภาพที่ 1 จ านวนร้อยละของนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามสาขาวิชา  

 

 
ภาพที่ 2 จ านวนร้อยละของนักศึกษาที่ใช้และ

ไม่เคยใช้ KC MOODLE 
 

ภาพที่ 1 จ�านวนร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 

 จ�าแนกตามสาขาวิชา 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ KC MOODLE ลักษณะของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 
ระดับ 

ตอนที่ 3 ความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์  ลักษณะของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ  

ส่วนสุดท้ายเป็นค าถามปลายเปิดที่ให้นักศึกษา
เสนอความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้โดย
อิสระ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือในด้านความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในการ
สอบถามแต่ละข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 และน าแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อค านวณค่าความ
เชื่อมั่น  โดยหาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coeffcient)    ได้ค่าความเชื่อมั่น 
0.81 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบ ใช้สถิติเชิงพรรณนาแจกแจงเป็นความถี่
และร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
ใช้ค่าเฉลี่ย หรือมัชฉิมเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลของตอนที่ 2-3 โดยน ามา
เทียบกับคะแนนที่ก าหนด ใช้เกณฑ์การตัดสินผลการ
วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์จุดก่ึงกลาง (Midpoint) 
ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 
(ประคอง กรรณสูต 2538) ดังนี้ 
 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50–5.00 จัดในระดับมากที่สุด 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50–4.49 จัดในระดับมาก 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50–3.49 จัดในระดบัปานกลาง 
     ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50–2.49 จัดในระดับน้อย 

     ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00–1.49 จัดในระดับน้อยมาก 
ส่วนสุดท้ายเป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
จากความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและรายงานเนื้อหาที่
สอดคล้องกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ส่วนตัวพบว่านักศึกษาที่ท าการตอบแบบสอบถามเป็น
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มากกว่าช้ันปีที่ 4 ดังภาพที่ 1-3  

 

 
MT= เทคนิคการแพทย์ RT= รังสีเทคนิค 

OT= กิจกรรมบ าบัด 
 

ภาพที่ 1 จ านวนร้อยละของนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามสาขาวิชา  

 

 
ภาพที่ 2 จ านวนร้อยละของนักศึกษาที่ใช้และ

ไม่เคยใช้ KC MOODLE 
 

ภาพที่ 2 จ�านวนร้อยละของนักศึกษาที่ใช้และไม่เคยใช้  

 KC MOODLE

 จุดประสงค์ส่วนใหญ่ในการเข้าใช้งานระบบ  

KC MOODLE ของนักศึกษาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/

สื่อประกอบการเรียน ดังภาพที่ 3
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จุดประสงค์ส่วนใหญ่ในการเข้าใช้งานระบบ KC 
MOODLE ของนักศึกษาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/สื่อ
ประกอบการเรียน ดังภาพที่ 3 

 

 
 
ภาพที่ 3 จ านวนร้อยละของนักศึกษาจ าแนก

ตามจุดประสงค์ในการใช้งานระบบ 
 

 ด้านความถี่ในการเข้าใช้งานพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.37 เข้าใช้ 1 -2 ครั้งต่อสัปดาห์    
ร้อยละ 33.68 เข้าใช้น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 
ร้อยละ 19.47 เข้าใช้ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ส าหรับช่อง
ทางการส่ือสารอื่นที่ใช้ในการประกอบการเรียน ส่วนใหญ่
ร้อยละ 94.20 ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) รองลงมาร้อยละ 
14.4 ใช้ไลน์ (LINE) ส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัวที่
ใช้งานนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 86.30 ใช้โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) รองลงมาใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart 
phone) ร้อยละ 77.37 และมีจ านวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 
0.53 ไม่มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว 

2. ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ KC MOODLE พบว่าระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในระดับมากใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 1) มีความสะดวกในการใช้งาน 2) การ
เข้าสู่ระบบ (Log in) สามารถท าได้ง่าย และ สอดคล้อง
กับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ดังน าเสนอใน
ตารางที่ 2 

3. ความคิดเห็นต่อความพร้อมในการใช้สื่อการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ พบว่าระดับ

ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมาก ดังน าเสนอใน
ตารางที่ 3 

ส่วนสุดท้ ายเป็นค าถามปลายเปิดใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาจากความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดย
น าเสนอเป็นประเด็นเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1) การน าไฟล์สื่อการสอนเข้าระบบนั้น ใน
ระบบ KC MOODLE อาจารย์ผู้สอนควรก าหนดวันที่จะ
อัพโหลดไฟล์ที่แน่นอน มีการอัพโหลดไฟล์เอกสาร
เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ ไฟล์ที่เป็นสไลด์ (Powerpoint) 
ควรจัดท าพื้นให้ เป็นสีขาวเพื่อสามารถอ่านได้อย่าง
สะดวกเมื่อนักศึกษาจะท าการพิมพ์ออกมาอ่าน  

2) การเข้าสู่ระบบ (Log in) มีปัญหาในการเข้า
สู่ระบบ นักศึกษาบางคนเห็นว่าเข้าถึงได้ยากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบช่องทางการส่ือสารอื่นๆ การส่งงาน
ผ่านระบบ KC MOODLE ท าได้ยากมักจะมีข้อผิดพลาด 
(Error) บ่อย ควรมีการพัฒนาระบบแจ้งเตือน เมื่อมีการ
ใส่ไฟล์ใหม่เพิ่มเข้าไปในระบบ 

3) การน าระบบจัดการความรู้  ระบบ KC 
MOODLE มาใช้งานท าให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะได้
เรียนล่วงหน้าได้ สื่อที่อาจารย์บางสื่อท า ให้เกิดความ
สนใจที่จะเรียนมากขึ้น ระบบช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา 
พบว่ามีปัญหากรณีนักศึกษาไม่มีความเข้าใจระบบการใช้
งานจะไม่สามารถสอบถามใครได้ในขณะนั้น ระบบ KC 
MOODLE ยังมีความล่าช้าและเกิดความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ควรมีการเชื่อมต่อระบบ
ของ KC MOODLE กับสื่อออนไลน์อื่นที่มีอยู่แล้วเช่น 
Facebook, LINE, Twitter เพื่อความสะดวกและการใช้
งานอย่างกว้างขวาง  

4 )  รู ป แบบ/ลั กษณะของ โปรแกรม  KC 
MOODLE : Version 1.8.3 นักศึกษาเสนอแนะว่าควร
จัดระบบของหน้าจอให้อ่านง่ายๆ แยกให้ชัดเจน จัด
ระเบียบเนื้อหาให้เป็นระเบียบ รูปแบบของเว็บเพจควร
ปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ และสวยงาม ควรปรับ
Surface ที่น่าใช้งาน และใช้ง่ายกว่านี้ ตอนนี้ยังดูรกใช้
งานไม่สะดวก 

 

ภาพที่ 3 จ�านวนร้อยละของนักศึกษาจ�าแนกตามจุด 

 ประสงค์ในการใช้งานระบบ

 ด้านความถี่ในการเข้าใช้งานพบว่านักศึกษาส่วน

ใหญ่ร้อยละ 37.37 เข้าใช้ 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 33.68 

เข้าใช้น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และ ร้อยละ 19.47 เข้าใช้ 

3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ส�าหรับช่องทางการสื่อสารอื่นที่ใช้ใน

การประกอบการเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.20 ใช้เฟสบุ๊ค 

(Facebook) รองลงมาร้อยละ 14.4 ใช้ไลน์ (Line) ส่วน 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัวที่ใช้งานนักศึกษาส่วนใหญ่

ร้อยละ 86.30 ใช้โน๊ตบุค๊ (Notebook) รองลงมาใช้โทรศพัท์

สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ร้อยละ 77.37 และมีจ�านวน

น้อยคดิเป็นร้อยละ 0.53 ไม่มอีปุกรณ์อเิลคทรอนกิส์ส่วนตวั

 2. ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริหารจัดการ

เรยีนรู ้KC MOODLE พบว่าระดบัความคดิเหน็ส่วนใหญ่อยู่

ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในระดับมากในเรื่อง

ดงัต่อไปนี ้1) มคีวามสะดวกในการใช้งาน 2) การเข้าสูร่ะบบ 

(Log in) สามารถท�าได้ง่าย และ สอดคล้องกับวิธีการเรียน

รู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ดังน�าเสนอในตารางที่ 2

 3. ความคิดเห็นต่อความพร้อมในการใช้สื่อการ

เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ พบว่าระดับ

ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมาก ดังน�าเสนอใน

ตารางที่ 3

 ส่วนสดุท้ายเป็นค�าถามปลายเปิดใช้การวเิคราะห์

เนื้อหาจากความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยน�าเสนอเป็น

ประเด็นเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1) การน�าไฟล์สื่อการสอนเข้าระบบนั้น ในระบบ 

KC MOODLE อาจารย์ผู้สอนควรก�าหนดวันที่จะอัพโหลด

ไฟล์ที่แน่นอน มีการอัพโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมอย่าง

สม�่าเสมอ ไฟล์ที่เป็นสไลด์ (Powerpoint) ควรจัดท�าพื้นให้

เป็นสีขาวเพื่อสามารถอ่านได้อย่างสะดวกเมื่อนักศึกษาจะ

ท�าการพิมพ์ออกมาอ่าน 

 2) การเข้าสู่ระบบ (Log in) มีปัญหาในการเข้าสู่

ระบบ นักศึกษาบางคนเห็นว่าเข้าถึงได้ยากกว่าเมื่อเปรียบ

เทียบกับระบบช่องทางการสื่อสารอื่นๆ การส่งงานผ่าน

ระบบ KC MOODLE ท�าได้ยากมักจะมีข้อผิดพลาด (Error) 

บ่อย ควรมีการพัฒนาระบบแจ้งเตือน เมื่อมีการใส่ไฟล์ใหม่

เพิ่มเข้าไปในระบบ

 3) การน�าระบบจัดการความรู้ ระบบ KC MOO-

DLE มาใช้งานท�าให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะได้เรียนล่วง

หน้าได้ สื่อที่อาจารย์บางสื่อท�าให้เกิดความสนใจที่จะเรียน

มากขึน้ ระบบช่วยกระตุน้ให้นกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบมาก

ขึ้น สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา พบว่ามีปัญหากรณี

นักศึกษาไม่มีความเข้าใจระบบการใช้งานจะไม่สามารถ

สอบถามใครได้ในขณะนั้น ระบบ KC MOODLE ยังมีความ
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 5) ทักษะ/ความสามารถในการเข้าใช้งาน KC 
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ว่าควรมกีารจดัอบรมการใช้ KC/สือ่ออนไลน์ให้แก่นกัศกึษา 

ควรมีการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ 
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เสนอแนะว่าควรมีการจัดอบรมการใช้ KC/สื่อออนไลน์
ให้แก่นักศึกษา ควรมีการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์  

 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE 
 

รายการ 
ค่าคะแนนความคิดเห็น แปลผล 

ระดับความคิดเห็น Mean S.D 
1. มีความสะดวกในการใช้งาน 3.58 0.80 มาก 
2. การเข้าสู่ระบบ (Log in) สามารถท าได้ง่าย 3.66 0.86 มาก 
3. เหมาะสมส าหรับน ามาใช้เพื่อการเรียนการสอน        
ในกระบวนวิชาของคณะฯ  

3.41 0.91 ปานกลาง 

4. สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 3.66 0.80 มาก 
5. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น 3.14 0.98 ปานกลาง 
6. ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้สอนได้โดยสะดวก 3.05 1.11 ปานกลาง 
7. ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนได้ 2.89 1.00 ปานกลาง 
8. กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น 3.16 0.94 ปานกลาง 
9. ความพึงพอใจต่อการใช้ KC MOODLE  3.21 0.91 ปานกลาง 
10. KC MOODLE  มีประโยชน์ต่อการเรียนของท่าน 3.44 0.89 ปานกลาง 
11. โดยภาพรวมควรน ามาใช้ในทุกกระบวนวิชาของคณะฯ 3.22 1.04 ปานกลาง 
12. เหมาะสมที่จะน ามาใช้จัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 3.28 1.06 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย    
              ออนไลน์ 
 

รายการ 
ค่าคะแนนความคิดเห็น แปลผล 

ระดับความคิดเห็น Mean S.D 
1. นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
และส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

3.89 0.64 มาก 

2. นักศึกษามีความเข้าใจในวิธีการใช้งานระบบ KC MOODLE 3.44 0.77 มาก 
3. อาจารย์มีความพร้อมด้านทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

3.48 0.69 มาก 

4. อาจารย์มีความเข้าใจในวิธีการใช้งานและสามารถใช้ระบบ KC 
MOODLE ในการสอนได้เป็นอย่างดี 

3.44 0.76 มาก 

5. คณะฯ มีความพร้อมในจัดหาทรัพยากร ส่ือ อุปกรณ์ให้ได้อย่าง
พอเพียง 

3.28 0.81 มาก 
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 อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิด

เห็นของนักศึกษาต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอน

ของคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ประกอบ

ไปด้วย ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ระบบบริหาร

จดัการเรยีนรู ้KC MOODLE และความคดิเหน็ของนกัศกึษา

ต่อความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ

เครือข่ายออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยขอน�าเสนอการอภิปรายผลใน

ประเด็นดังต่อไปนี้
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 1) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ระบบ

บรหิารจดัการเรยีนรู ้KC MOODLE พบว่านกัศกึษามรีะดบั

ความคิดเห็นทั้งในระดับมากและปานกลาง โดยมีความคิด

เห็นระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการใช้งาน และการ

เข้าสูร่ะบบ (Log in) สามารถท�าได้ง่าย อาจเนือ่งมาจากการ

พัฒนาระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ 

โปรแกรม KC (Knowledge Creator) ซึง่ได้พฒันามาอย่าง

ต่อเนื่องกว่า 10 ปี ดังที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2555) 

กล่าวว่าเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ เทคโนโลยไีร้สาย เทคโนโลยี

ระบบฯ ต่างๆ ซึง่ท�าให้การเข้าถึงการเรยีนทางอเิลก็ทรอนกิส์

กลายเป็นเรื่องท่ีท�าได้อย่างสะดวกสบาย โดยการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE สามารถช่วยผู้

สอน ในการบริหารจัดการ และ น�าเสนอเนื้อหาการเรียนรู้

ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ความคิดเห็นของ

นักศึกษาอยู่ในระดับมากในเรื่อง สอดคล้องกับวิธีการเรียน

รู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ไม่อยู่

เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนควร

พฒันาให้สอดคลองกบัสงัคมปัจจบุนั ดงัที ่ภาสกร เรอืงรอง 

และคณะ (2556) รายงานว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้า

มามบีทบาทอย่างมากในวงการศกึษา การเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที ่21 จงึต้องปรบัตวัให้เข้ากบัการเรยีนรูใ้ห้เท่าทนัยคุสมยัที่

เปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ระบบ

บริหารจัดการเรียนรู้ KC MOODLE อยู่ในระดับปานกลาง

ในเรื่อง ระบบเหมาะสมส�าหรับน�ามาใช้เพื่อการเรียนการ

สอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาวิชามากขึ้น 

กระตุน้ให้นกัศกึษามีความกระตือรือร้นในการเรยีนเพิม่ขึ้น 

และความ พึงพอใจต่อการใช้ KC MOODLE อาจแสดงให้

เห็นว่านักศึกษาเห็นความส�าคัญของระบบบริหารการ

จัดการการเรียนรู ้ส�าหรับการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม

นักศึกษาจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่านักศึกษาที่เข้าใช้

ยังพบอุปสรรคความล่าช้าของระบบ รูปแบบ/ลักษณะของ

โปรแกรมยงัไม่น่าสนใจ ตลอดจนตวัผูส้อนเองทีจ่ะน�าข้อมลู

เข้าสู ่ระบบ และสื่อที่ผลิตจากตัวผู ้สอนยังมีปัญหาและ

อปุสรรค ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าการการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ

เข้ามาช่วยในการพัฒนาต้องอาศัยการ บูรณาการร่วมกัน

หลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นตวัระบบจดัการเรยีนรู ้ตวัผู้เรยีน

เอง ตัวผู้สอน ตัวของสื่อ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ดังที่ วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2551) ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การออกแบบการเรียนยุคใหม่ออกแบบการเรียนรู้จ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องหลากหลายปัจจัยใน

การก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ

 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความพร้อมใน

การใช้สือ่การเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่ายออนไลน์ พบ

ว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในทุกหัวข้อต่อ

ไปนี้ได้แก่ นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และส่ืออิเลคทรอนิกส์ นักศึกษามีความเข้าใจ

ในวธิกีารใช้งานระบบ KC MOODLE อาจารย์มคีวามพร้อม

ด้านทกัษะการใช้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์และสือ่อเิลคทรอนกิส์ 

มีความเข ้าใจในวิธีการใช ้งานและสามารถใช ้ระบบ  

KC MOODLE ในการสอนได้เป็นอย่างด ีและ คณะฯ มคีวาม

พร้อมในจัดหาทรัพยากร ส่ือ อุปกรณ์ให้ได้อย่างพอเพียง 

จะเห็นได้ว่าแม้นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า ตนเองมีความ

พร้อม อาจารย์มีความพร้อม และคณะมีความพร้อม แต่ยัง

พบว่านักศึกษาบางส่วนให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัด

อบรมการใช้ KC/สื่อออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ควรมีการเตรี

ยมความพร้อมให้อาจารย์ สอดคล้องดังที่ถนอมพร เลาห

จรสัแสง (2555) ได้รายงานไว้ว่าการทีส่ถาบนัอดุมศกึษาใด

จะจัดระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ 

ดังนี้ การน�าวิธีการทางระบบการจัดการ (Systematic Ap-

proach Model) การให้การสนับสนุนครูอาจารย์ ผู้สอนใน

ทกุด้าน ครอบคลมุ การจดัการอบรมให้ความรูแ้ละทกัษะท่ี

จ�าเป็น การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน รวมทั้งการ

สนับสนุน ให้ค�าแนะน�า และให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 

นอกจากนี้ ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2556) ระบุไว้ว่า 

ผู้สอนต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อ

ให้เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ  

ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้ได้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการ

  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับโลก

ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงการ

เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไอ-แพด 

หรือ สมาร์ทโฟนมีราคาที่ต�่าลง ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ

เป็นเจ้าของได้ง่ายยิง่ขึน้ การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามา

เกี่ยวข้องในระบบการจัดการเรียนการสอนจะท�าให้ผู้เรียน

มคีวามรูม้ากมายหลายด้าน  อย่างไรกต็ามการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ผู้เรียนจ�าเป็นต้อง

รู้จกัคิดวิเคราะห์เลือกพิจารณาสื่อต่างๆ อาศัยการคิดอย่าง

มีระบบ ในการค้นความรู้ในเรื่องต่างๆ และเกิดการเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง อันจะน�ามาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�าผลวจิยัไปประยกุต์

ใช้ในงาน

  1) ตัวผู้เรียน คือนักศึกษาควรใช้ระบบบริหาร

จัดการเรียนรู้ KC MOODLE ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน ตลอดจนมีทักษะในการน�า

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความทันสมัยตลอดเวลา 

  2) ตัวผู้สอน คืออาจารย์ควรใช้ระบบบริหาร

จัดการเรียนรู้ KC MOODLE ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมใช้งาน โดยมกีารน�ามาใช้อย่างเตม็รปูแบบเพือ่เป็นสือ่

กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้สอนน�าส่ือการ

เรียนการสอนเข้าระบบควรมีการแจ้งเตือนหรือมีการ

ก�าหนดนัดหมายให้นักศึกษาทราบ ตลอดจนผู้สอนควร

พฒันาสือ่การเรยีนเพือ่เข้าสูร่ะบบ KC MOODLE ให้มคีวาม

น่าสนใจ สามารถให้นักศึกษาเข้าใจ เรียนรู้ด้วยตนเองได้

  3) คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ควรให้การสนับสนุนทางนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

โดยส่งเสริมให้มีการระบบบริหารจัดการเรียนรู้ KC MOO-

DLE พัฒนาระบบเครือข่ายในคณะเพื่อเอื้อการใช้บริการ

อนิเตอร์เนต็ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ควรมกีารจดัอบรม

การใช้งาน KC MOODLE ที่ชัดเจนให้แก่นักศึกษาและ

อาจารย์ กระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาสื่อท่ีน�าเข้าไปสู่

ระบบการเรียนการสอนมีความทันสมัยน่าสนใจสอดคล้อง

กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุง

โปรแกรมระบบ KC MOODLE ให้มีความทันสมัย สามารถ

เข้างานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดี และปรับรูป

แบบ/ลักษณะของโปรแกรม KC MOODLE ให้มีความน่า

สนใจ จัดระบบของหน้าจอให้อ่านง่ายๆ แยกให้ชัดเจน จัด

ระเบยีบเนือ้หาให้เป็นระเบยีบ และปรบัปรงุระบบเครอืข่าย

อินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพความเร็วสูง ตลอดจนมีนโย

บายส่งเสรมิผลกัดนัให้นกัศกึษาสามารถมคีณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ในยุคดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  1) ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าว่ามีต้นทุนใน

การใช้งานระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้KC MOODLE เท่าใด 

คุ้มค่าต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด

  2) ควรมีการศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ

เรยีนการสอนบนเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอย่าง

ต่อเนื่อง

  3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการ

เรียนการสอนส�าหรับโลกยุคดิจิตอลอย่างเป็นระบบทั้งใน

ส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน

  4) ควรมีการศึกษาทักษะของนักศึกษาเกี่ยว

กับการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิพากษ์ ตลอดจนทักษะอื่นๆ 

เพื่อพัฒนาให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู ้เทคโนโลยี 

ในยุคดิจิตอลสอดคล้องกับการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  
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