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บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารการเรี ย นการสอนและบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐาน SCORM ดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบในสองสวนคือ 1) ระบบบริหาร
การเรียนการสอน และ 2) สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาหลักสถิติโดยประยุกตใช Moodle LMS
เปนตนแบบในการพัฒนา ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux Sever ภาษา PHP บนเว็บเซอรฟเวอร Apache
ฐานขอมูล MySQL พัฒนาระบบบนเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี ทดสอบมาตรฐาน SCORM โดย ADL SCORM Test Suit 1.2.7ST. ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยใชแผนการทดลองแบบ one group pretest-posttest กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
สถิติ ปการศึกษาที่ 1/2553 จํานวน 40 คน วิเคราะหขอมูลสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ T-Test ผลการวิจัย พบวา ระบบบริหารการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.900.360 สื่อบทเรียนประสิทธิภาพเทากับ 83.625/85.438 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 คาดัชนีประสิทธิผล
ของสื่อบทเรียนมีคาเทากับ 0.7733 คิดเปนรอยละ 77.33 ผูเรียนมีระดับความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.980.447 ความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกันกับการเรียนแบบปกติที่ระดับ
นัย สํ าคัญ 0.05 ระบบบริ ห ารการเรียนการสอนและสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผานการทดสอบมาตรฐาน
SCORM 1.2 โดย ADL SCORM TestSuit1.2.7ST.ในทุกขั้นตอน จึงสรุปไดวาระบบบริหารการเรียนการสอน
และสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาหลักสถิติ สามารถใชเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนผานระบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได ซึ่งสามารถเรียกใชงาน
ไดที่ http://lms.chan.rmutto.ac.th
คําสําคัญ: ระบบบริหารการเรียนการสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส หลักสถิติ
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Abstract
The research findings study were to design and develop the interoperable e-learning systems of
Rajamangala University of Technology Tawan–ok and to design and develop SCORM e-learning content
in statistics. According to SDLC and SCORM standard, a study was made of two aspects: (1) RMUTTO
Learning Management System (RMUTTO LMS) (2) e-learning content in statistics. The implementation of
the RMUTTO LMS was done by applying the following: Linux Server, PHP language, Apache Web Server,
MySQL Database, SCORM content. The SCORM standard was verified by the ADL SCORM Test
Suit 1.2.7ST. The study system was evaluated by Quasi Experimental Research from one group pretestpost-test designed. The sample group comprises 40 students, who were studied statistics in the academic
year 1/2553. Data were statistically analyzed as mean, standard deviation and t-test. The pilot test showed
that the efficiency of RMUTTO LMS was high level (mean = 3.90 out of 5 scores). The efficiency of
the e-learning content in statistics was at 83.625/85.438 (criteria on 80/80), effectiveness index was 0.7733,
and satisfaction was high level (mean = 3.98 out of 5 scores). The retention of learning was not significantly
different at P = 0.05 level. The developed RMUTTO LMS and the e-learning content in statistics were able
to pass the ADL SCORM Version 1.2 Conformance Test Suite 1.2.7ST. In addition, RMUTTO LMS based
e-learning system was successfully operating at Rajamangala University of Technology Tawan–Ok.
This e-learning system is available online at http://lms.chan.rmutto.ac.th
Keywords: LMS, E-learning, SCORM, Statistics.

1. บทนํา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัด
การศึ ก ษาของชาติ ใ ห ยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได แ ละถื อ ว า ผู เ รี ย น
มีความสําคัญในการเรียนรู กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2545) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว จะใหเกิดประสิทธิภาพไดจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) และเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาประยุกตใชเพื่อสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ระบบการเรียนการสอนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-learning) เปนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่สามารถนํามาทดแทนหรือใชเสริมระบบการเรียนการสอนแบบเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง (ธนัท อาจสีนาค, 2548) เนื่องจากผูเรียนสามารถควบคุมกระบวนการ
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เรียนรูดวยตนเองโดยเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จากสถานที่ใด ณ เวลาใดก็ได ปจจุบันสถาบันการศึกษา
ของไทยไดมีการพัฒนาและการนําระบบ e-learning มาใชอยางแพรหลาย ซึ่งสวนใหญถูกออกแบบและพัฒนา
ดวยรูปแบบและมาตรฐานที่แตกตางกัน สงผลใหระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management
System : LMS) และสื่อบทเรียน e-learning ของแตละหนวยงานไมสามารถใชงานรวมกันได และไมมีการนําสื่อ
บทเรียน e-learning กลับมาใชใหม ทําใหมีการพัฒนาสื่อบทเรียน e-learning ซ้ําซอนกัน กอใหเกิดปญหา
การสิ้นเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนโยบายในการ
สงเสริมใหมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน จากเหตุผลดังกลาวขางตน เพื่อให
การจัดการศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 และสนองตอการนํานโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯมาดําเนินการเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม จึงไดดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร การเรียน
การสอนภายใตมาตรฐานแบบอางอิงเนื้อหาที่สามารถใชงานรวมกัน (RMUTTO Learning Management System
: RMUTTO LMS) โดยใชเนื้อหารายวิชาหลักสถิติเปนสื่อบทเรียน e-learning สําหรับทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อเปนโครงการนํารองสําหรับเปนตนแบบของการจัดการเรียนการสอนดวยระบบสื่อบทเรียน e-learning ใน
รายวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตอไปในอนาคต
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการ ประกอบดวย 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
บริหารการเรียนการสอนภายใตมาตรฐานแบบอางอิงเนื้อหาที่สามารถใชงานรวมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (RMUTTO LMS) 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักสถิติ
ในรูปแบบสื่อบทเรียน e‐learning ตามมาตรฐาน SCORM

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ออกแบบและพัฒนาระบบ RMUTTO LMS ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) (Alan Dennis et al., 2505) โดยการประยุกตใช Moodle LMS เปนตนแบบ
ในการพัฒนา ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux Sever ดวยภาษา PHP เว็บเซอรฟเวอร Apache และใชฐานขอมูล
MySQL ซึ่งครอบคลุมใน 4 องคประกอบ ไดแก ระบบบริหารการเรียนการสอน(LMS) ระบบการจัดการ
ดานเนื้อหา (CMS) ระบบการจัดการดานการนําสง (DMS) และระบบการทดสอบและประเมินผล (TMS)
Data Flow Diagram Level 0 ของระบบประกอบไปดวยกระบวนการตางๆ 7 กระบวนการ ไดแก (1.0) การ
ลงทะเบียนของผูใชงาน (2.0) การอนุมัติเขาใชงานของผูใชงาน (3.0) การจัดการวิชาเรียน (4.0) การอนุมัติ
นักศึกษาเขาเรียน (5.0) การเรียน (6.0) การสอน และ (7.0) การจัดการระบบ และพัฒนาระบบสารานุกรม
ออนไลน ภ ายใต ชื่ อ RmuttoWiki ด ว ยโปรแกรม MediaWiki ติ ด ตั้ ง ระบบที่ พั ฒ นาสมบู ร ณ บ นเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดง Data Flow Diagram Level 0 ของ RMUTTO LMS
2.2 ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออกแบบและพัฒนาสื่อบทเรียน e-learning โดยใชเนื้อหารายวิชาหลักสถิติ หลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามรูปแบบของ water fall model
(สุชาย ธนวเสถียร และ อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ, 2549) โดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต ามแบบโรเบิ ร ต กาเย ผลิ ต ชิ้ น ส ว นบทเรี ย น เช น เนื้ อ หาบทเรี ย น ไฟล บ ทเรี ย น
สื่อมัลติมีเดีย ไฟลภาพ แบบฝกหัดแบบทดสอบ และแบบสํารวจ ประกอบบทเรียนจากชิ้นสวนบทเรียน
โดยใชโปรแกรม Adobe e - learning Suite, Tech Smith, Adobe Web Premium, Microsoft Office และ
สราง SCORM Package สําหรับ SCORM LMS โดยใชโปรแกรม Moodle LMS, Adobe e- learning Suite, Tech
Smith Camtasia Studio, EXE, Reload และ Gift

2.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group pretestposttest) กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาหลักสถิติ ปการศึกษาที่ 1/2553 จํานวน 40 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบหลัง
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เรียน และแบบทดสอบหลังจากเรียนไปแลว 15 วัน วิเคราะหขอมูลสถิติ รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ T-Test โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล SPSS for Windows
การวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน e-learning ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร
E1/E2 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2547)
การวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของสื่อบทเรียน e-learning (E.I.) ตามวิธีของกูดแมน เฟลทเชอร
และ ชไนเดอร (Goodman, Fletcher and Schneider. 1980)
การแปลความหมายคาเฉลี่ยในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผูเรียน
โดยใชเกณฑเฉลี่ยของลิเคอรท (Likert Scale)
1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจนอยที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจนอย
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจมากที่สุด

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอน RMUTTO LMS
RMUTTO LMS เปนระบบบริหารการเรียนการสอนผานระบบบทเรี ยน e-learning
มีสวนประกอบที่สําคัญๆ เชน หัวของเว็บไซต บล็อกหนาหลัก บล็อกการเขาใชงาน บล็อกการขาวและประกาศ
บล็อกการบริการตางๆ บล็อกประเภทของรายวิชาและรายวิชา บล็อกปฏิทิน บล็อกสวนที่เชื่อมโยง บล็อกการ
คนหารายวิชา บล็อกสมาชิกออนไลน สามารถเรียกใชงานไดที่ http://lms.chan.rmutto.ac.th ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางหนาจอหลักของ RMUTTO LMS
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ระบบสารานุ ก รมออนไลน Rmuttowiki เปน ส วนของการแสดงเนื้ อ หาองค ค วามรูต า งๆ
ในระบบสารานุกรม มีสวนประกอบที่สําคัญๆ คือ เมนูบาร เมนูหลัก สารบัญเนื้อหา และสวนของเนื้อหา
ซึ่งหนาจอการทํางานของระบบมีลักษณะ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางหนาจอของระบบสารานุกรมออนไลน Rmuttowiki

3.2 ผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักสถิติ
สื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติ มีจํานวน 10 หนวยเรียน ประกอบดวยสวนที่สําคัญๆ
เชน ชื่อของผูเขาเรียน ชื่อรายวิชา บล็อกสมาชิก บล็อกการแนะนํารายวิชา บล็อกกิจกรรมการเรียน บล็อกปฏิทิน
บล็อกจัดการระบบ บล็อกสมาชิกออนไลน กระดานสนทนา/กระดานขาว และสวนของการทดสอบและ
ประเมินผล โดยในแตละหนวยเรียนประกอบดวยหัวขอตางๆ เชน จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การแนะนําวิธี
การเรียน เอกสารประกอบการเรีย น แบบทดสอบกอ นเรียน บทเรีย นสําเร็จ รูป ไฟลการบรรยาย การบาน/
แบบฝ กหัด แบบทดสอบหลัง เรีย น ซึ่ งตั วอย างหน า จอหลักและสว นประกอบต างๆ ของรายวิ ชาหลั ก สถิ ติ
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางหนาจอหลักของสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติ
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3.3 ผลการทดสอบมาตรฐานของระบบ
ผลการศึกษา พบวา ระบบ RMUTTO LMS และสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติ
ผานการทดสอบมาตรฐาน SCORM 1.2 โดย ADL SCORM Test Suit 1.2.7ST. ในทุกขั้นตอน ทั้งในสวนของ
RMUTTO LMS, SCO, Content Aggregation, Asset Meta-data และ Content Package แสดงวา RMUTTO LMS
และ Content Package ถูกตองตามรูปแบบของมาตรฐาน SCORM ตัวอยางวิธีการทดสอบ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางการทดสอบมาตรฐานของ RMUTTO LMS และสื่อบทเรียน e-learning
3.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ RMUTTO LMS ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ RMUTTO LMS
รายการประเมิน
1) ดานตรงตามความตองการของผูใช
2) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงาน
3) ดานความงายตอการใชงาน
4) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
โดยรวมเฉลี่ย
เกณฑการประเมิน≥ 3.41

คาเฉลีย่ (Mean)
3.93
3.80
3.88
3.73
3.90

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.386
0.469
0.517
0.334
0.360

CV.(%)
9.82
12.34
13.32
8.95
9.23

ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก(3.90)
สูงกวาเกณฑการประเมิน (3.41) ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ (3.93) มีประสิทธิภาพสูงสุด
รองลงมา คือ ดานความงายตอการใชงานระบบ (3.88) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (3.80) และ
ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (3.73) ตามลําดับและทุกดานสูงกวาเกณฑการประเมิน (3.41)

- 61 -

วารสารวิจัย ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

http://ird.rmutto.ac.th

3.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน
จากการประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติ ผลการวิเคราะหขอมูล
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติ
รายการประเมิน
การทดสอบหลังเรียน(40)
การทดสอบระหวางเรียน(200)
การทดสอบหลังเรียน(40)
การทดสอบหลังเรียน 15 วัน(40)

คะแนนรวม
581
6,690
1,367
1,359

คะแนนเฉลีย่
14.53
167.25
34.18
33.98

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.85
10.62
3.50
3.25

(%)ของคะแนนเฉลี่ย
36.31
83.63
85.44
84.95

ผลการศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.63 และคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบหลั ง เรี ย นคิ ด เป น ร อ ยละ 85.44 แสดงให เ ห็ น ว า สื่ อ บทเรี ย น
e-learning รายวิ ช าหลั ก สถิ ติ
มีประสิทธิภาพ 83.63/85.44 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของอัจนา นิตยพงศชัย (2552)
ที่พบวา บทเรียน e-learning รายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีประสิทธิภาพเทากับ 85.62/81.87
คาดัชนีประสิทธิผลของสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติมีเทากับ 0.7733 สอดคลองกับ
งานวิจัยของวิรงรอง ประสานวงศ (2550) ที่พบ วาบทเรียนออนไลนวิชาฟสิกสและเคมีทางเทคโนโลยีไฟฟา
มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.788 แสดงใหเห็นวาสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติทําใหผูเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 77.33 สามารถนําไปใชเปนสื่อการสอนควบคูไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได ทั้งนี้
ตองขึ้นอยูกับการบริหารจัดการสื่อบทเรียน e-learning ของอาจารยผูสอนดวย

3.6 ผลการวิเคราะหความคงทนในการเรียนรู
ผลการวิเคราะหความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนที่ศึกษาจากสื่อบทเรียน e-learning รายวิชา
หลักสถิติ ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนที่ศึกษาจากสื่อบทเรียน
Pair 1

รายการทดสอบ
การทดสอบหลังเรียน
การทดสอบหลังเรียน15 วัน

df
39

Mean
34.175
33.975

Std. Deviation
3.493
3.254

t
1.243

Sig. (2-tailed)
0.221

ผลการศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนและคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
หลังจากเรียนไปแลว 15 วัน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิรงรอง
ประสานวงศ (2550) ที่ พ บวา ผูเรี ย นที่ เรีย นจากบทเรีย นออนไลน วิ ชาฟสิ กส แ ละเคมี ท างเทคโนโลยีไฟฟ า
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 14 วัน ไมแตกตางกัน
แสดงใหเห็นวา สื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติสามารถนํามาทดแทนหรือใชเสริมระบบการเรียน
การสอนแบบปกติได โดยที่ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนไมไดแตกตางไปจากการเรียนแบบปกติ และ
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จากการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนที่เกิดขึ้นจากการทดสอบดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน และหลังจากเรียนไปแลว 15 วัน พบวา มีนักศึกษาบางคนคะแนนไมเปลี่ยนแปลง บางคนคะแนน
เพิ่มขึ้น และบางคนคะแนนลดลง ทั้งนี้อาจเปนผลจากการที่ผูเรียนแตละคนมีปจจัยพื้นฐานที่แตกตางกัน เชน
การเขาถึงอินเตอรเน็ต ความสนใจในเนื้อหารายวิชาหลักสถิติ และการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ

3.7 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอสื่อบทเรียน
จากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอสื่อบทเรียน e-Learning รายวิชาหลักสถิติ
ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอสื่อบทเรียน e-Learning รายวิชาหลักสถิติ
รายการประเมิน
1) ดานเนื้อหาและการนําเสนอ
2) ดานการออกแบบการเรียนและการใชภาษา
3) ดานการออกแบบจอภาพและมัลติมีเดีย
4) ดานกิจกรรมการเรียนและแบบทดสอบ
5) ดานการจัดการบทเรียน
โดยรวมเฉลี่ย
เกณฑการประเมิน ≥ 3.41

ระดับความพึงพอใจ
4.25
4.23
3.63
3.67
4.13
3.98

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.513
0.463
0.603
0.569
0.471
0.447

CV.(%)
12.07
10.95
16.61
15.50
11.40
11.23

ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก(3.98) สูงกวาเกณฑการประเมิน
(3.41) ดานเนื้อหาและการนําเสนอ(4.25) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนและการใชภาษา(4.23) ดานการจัดการบทเรียน(4.13) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
และแบบทดสอบ(3.67) ดานการออกแบบจอภาพและสวนประกอบดานมัลติมีเดีย(3.63) ตามลําดับ และทุกดาน
สูงกวาเกณฑการประเมิน(3.41) แสดงใหเห็นวา สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถตอบสนองตอผูเรียนไดดี
เนื่องจากมีลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอน สามารถเรียนรูไดตามความตองการของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัย
ของภาวนา เห็นแกว (2545) ที่พบวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บ เรื่อง อินเตอรเน็ตสําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

4. สรุปผลการวิจัย
จากผลของการศึกษา พบวา ระบบ RMUTTO LMS และสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติ
ผานการทดสอบมาตรฐาน SCORM 1.2 โดย SCORM TestSuit1.2.7ST ในทุกขั้นตอน ระบบ RMUTTO LMS
และ Content Package ถูกตองตามรูปแบบของมาตรฐาน SCORM ระบบ RMUTTO LMS มีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.900.360 สื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติมีประสิทธิภาพเทากับ
83.625/85.438 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 คาดัชนีประสิทธิผลของสื่อบทเรียนมีคาเทากับ 0.7733 แสดงวา
สื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 77.33 ผูเรียนมีระดับ
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ความพึงพอใจตอสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.980.447 และ
ความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกันกับการเรียนแบบปกติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จึงสรุปไดวา ระบบ RMUTTO LMS และสื่อบทเรียน e-learning รายวิชาหลักสถิติ สามารถใช
เปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนผานระบบสื่อบทเรียน e-learning ใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได ซึ่งสามารถเรียกใชงานไดที่ http://lms.chan.rmutto.ac.th และควรพัฒนา
ระบบให ส ามารถเชื่ อ มโยงระบบเข า กั บ ฐานข อ มู ล ทะเบี ย นของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ผู ใ ช ง านสามารถใช
Username และ Password เดียวกัน และสามารถใชในการจัดการเรียนการสอนดวยระบบสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสไดอยางแทจริง โดยอาจารยผูสอนไมตองทําการตรวจเช็คการลงทะเบียนซ้ําซอนกัน
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