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การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์(e-Learning) รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

The Development of Online Learning (e-Learning) Courses, 
Computer Programming Language for Education for the First Year 

of Undergraduate Study, a Computer Program 
 

วิวัฒน์ ทวีทรัพย์1 
 

1อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 
 การศ ึกษาว ิจ ัยครั ้งนี ้ม ีจ ุดมุ ่งหมายเพื ่อพัฒนาบทเร ียนบทเร ียนออนไลน์(e-Learning) 
รายว ิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเพื่อเปร ียบเท ียบผลส ัมฤทธ์ิก ่อนและหล ังเร ียน
ด้วยบทเร ียนออนไลน์ และเพ ื่อประเม ินความพึงพอใจของน ักศึกษาท่ีม ีต่อบทเร ียนออนไลน์กลุ ่ม
ต ัวอย ่าง ได ้แก่น ักศึกษาโปรแกรมว ิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันป ีท่ี1คณะคร ุศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยราช
ภัฏกําแพงเพชรภาคเร ียนท่ี2 ป ีการศึกษา2554จำนวน30คน ได ้มาจากการ เล ือกต ัวอย ่างแบบสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling)เครื่องม ือท่ีใช ้ในการว ิจ ัยประกอบด้วยบทเร ียนออนไลน์
รายว ิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา และแบบสอบความพึงพอใจของน ักศึกษาม ีต่อ
การสอนบทเร ียนออนไลน์ รายว ิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาว ิเคราะห ์ข ้อม ูล
โดยใช ้ค่าเฉล่ีย( ̅) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน(S.D.)และการทดสอบค ่าที(t–test)แบบdependent 
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน์โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาซี 
 
Abstract 

Themainpurposesofthisresearchweretodevelopmentofonlinelearning (e-
Learning) courses, Computer Programming Language for Education. For the first year of 
undergraduatestudy,acomputerprogramandachievementlearningbeforeandafter 
learningthroughonlinelearning(e-Learning)coursesandtoassessstudentsatisfaction 
withonlinelearning(e-Learning).Thesamplewasconsistedof30studentsonfirst 
yearComputerProgram,whostudyinginacademicyear2011chosenbypurposive 
sampling.Theinstrumentsusedforcollectingdatawereonlinelearning(e-Learning) 
courses,Computer Programming Language for  
 Education,testbeforeandafterschoolandanattitude 
towardslearningtest.Thedatacollectedwereanalyzedusingmeans ( ̅ )standard 
deviation(S.D.)andDependent t-test. 
Keywords: online learning, computer programming language, C language 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษาที่ 
2/2554 ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สามารถแก้ปัญหาได้และยังเน้น
การเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วย วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเป็นรายวิชาพื้นฐาน
ที่ให้ผู ้เรียนได้ศึกษา ถึงขั ้นตอนในการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์เบื ้องต้นขั้นตอนในการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมต่างๆ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการของการสร้างและพัฒนา
โปรแกรมอีกทั้งยังสามารถนําหลักการเหล่านี้ไปพัฒนาต่อในภาษาโปรแกรมอื่นๆ ได้ ซึ่งปัญหาที่
ผู้วิจัยพบคือ ผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน ผู้เรียนบางคน
เรียนเข้าใจได้เร็ว แต่บางคนเรียนเข้าใจช้ากว่าคนอื่นๆ และไม่กล้าซักถามในชั้นเรียนซึ่งส่งผลทํา
ให้ผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู ่ในเกณฑ์ที ่ไม่ดีเท่าที ่ควร ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงคิดว่าจะหาวิธีใดมาช่วย
แก้ปัญหานี้ได้ จนได้มองเห็นความสําคัญของระบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ซึ่ง
ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ e-Learning นั้นเป็นการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
สร้างสรรค์และส่งผ่านองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้เรียนที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกันให้ได้รับ
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา กระบวนการเรียนรู้จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา
อย่างเหมาะสม และนําไปใช้กับผู้เรียนทั้งในลักษณะของการศึกษาและการฝึกอบรม โดยที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเองระบบ e-Learning ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จะดําเนินการจัดการเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างอัตโนมัติ เสมือนกับการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาปกติซ่ึง e-Learning สามารถลดปัญหาบางอย่างของการเรียนการสอน
ในห้องเรียนได้ เช่น ผู้เรียนสามารถฝึกทบทวนเน้ือหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างอิสระไม่จํากัดท้ังเวลาและสถานที่ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วยังต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative 
or Collaborative Learning) Johnson และJohnson (1999) พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้คาํถามกระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย สงสัยใฝ่รู้ แสดงข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหา รวมทั้งใช้วิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ สร้างความรู้ด้วยตนเองสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและพัฒนาทักษะการคิด
ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้ความรู้ที่ผู้เรียนทําการสืบค้นเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนไป
สืบค้นข้อมูลความรู้มาเพื่อตอบคําถามอธิบายปัญหาหรือแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งเทคนิคนี้จะส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทํางานเป็นทีม กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีสามารถคิด
เป็นระบบมากข้ึน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูและนักเรียน
ร่วมกันกําหนด หรือปัญหาในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 
 จากเหตุผลและปัญหาดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ในวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
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เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาผ่านระบบออนไลน์
และทบทวนเน้ือหาที่เรียนได้ตลอดเวลา และมีการทํางานเป็นทีมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนท่ีเรียนได้ช้า
และไม่กล้าซักถามในชั้นเรียนซึ่งวิธีการเรียนแบบกลุ่มและการเรียนโดยใช้โจทย์ปัญหามากําหนด
สถานการณ์จําลองซึ่งเหมาะสมกับการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเองได้จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และทําให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น จากงานวิจัยท่ีได้พัฒนาขึ้นน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ ื่อพ ัฒนาบทเร ียนบทเร ียนออนไลน์(e-Learning) รายว ิชาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื ่อการศึกษา สำหร ับนักศ ึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี1โปรแกรมวิชา
คอมพ ิวเตอร์ศ ึกษา 

2. เพื่อเปร ียบเท ียบผลส ัมฤทธ์ิก ่อนและหล ังเร ียนด้วยบทเร ียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที ่ 1 โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ รายวิชาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปี ท่ี 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปีท่ี 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554จํานวน 2 ห้อง ห้อง
ละ 30 คน โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยให้ตัวแทนห้อง
จับฉลาก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองจํานวน 30 คน และห้องที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม 
จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนออนไลน์ รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องพ้ืนฐานการส่ือสารข้อมูลและ

เครือข่าย โดยแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การว ิเคราะห ์ผลส ัมฤทธ์ิทางการเร ียนรายว ิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื ่อ

การศึกษาจากแบบทดสอบจํานวน 20 ข้อค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การทดสอบค่าที (t – 
test) แบบ dependent 
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2. การวิเคราะห ์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้บทเรียนออนไลน์ วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉล่ียและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤท ธ์ิหลั งจากการสอนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์รายวิชา โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลการแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.96 ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการว ิจ ัยเรื่องการพัฒนาบทเร ียนออนไลน์รายว ิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาผลการวิจัยมี
ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิหลังจากการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ พบว่า นักศึกษาจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสนใจเรียนเม่ือได้เรียนรู้เน้ือหาและ
ทํากิจกรรมในบทเรียน นักศึกษาจะมีความสนุกสนานกับกิจกรรมและการสืบค้นข้อมูลจาก 
แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมในบทเรียน จะเรียนเน้ือหาในบทเรียนได้ไม่เท่ากันบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียน
ได้ช้า ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของทักษิณาสวนานนท์ (2539, น.18) การเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อบทเรียนออนไลน์เป็นการสอนที่มุ่งตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียน
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความรู้ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน สามารถเรียนได้
ตลอดเวลาโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ทําให้ผู้เรียนไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน สามารถโต้ตอบ
(interactive) กับผู้เรียนได้ในรูปของข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ทันทีท่ีผู้เรียนตอบคําถามทําให้
ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ทันทีนอกจากน้ีผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยตรง ทําให้ผู้เรียนสนใจ
เรียนและเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นถนอมพรเลาหจรัสแสง (2541, น.22) กล่าวว่า สื่อคอมพิวเตอร์ยัง
สามารถนําเสนอบทเรียนด้วย ข้อความ ตัวอักษร ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงช่วยเร้าใจทําให้
นักเรียนสนใจบทเรียนและมีความเข้าใจบทเรียนเป็นการ กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเรียนมาก
ย่ิงข้ึน เป็นวิธีหนึ่งท่ีทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น อีกท้ังอรพันธ์ ประสิทธิรัตน์ (2533, น.8) 
กล่าวว่าข้อดีของสื่อคอมพิวเตอร์ยังสามารถจําลองสิ่งท่ีเป็น นามธรรมที่ยากต่อความเข้าใจให้เป็น
รูปธรรมที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 

2. ผลการแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา อยู่ในระดับมากการเรียนบทเรียนออนไลน์พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์เป็นอย่างมากมีความสนใจในบทเรียนต้ังใจเรียนมีความสนุกสนานเม่ือได้เรียนและ
ชอบทํากิจกรรม ในบทเรียนได้เ รียนรู้สื่อในบทเรียนอย่างหลากหลาย  มี ท้ังรูปภาพเสียง
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ภาพเคลื่อนไหวสื่อท่ีมีสีสัน กิจกรรมขั้นตอนต่างๆ และสามารถทบทวนได้เม่ือไม่เข้าใจทําให้ผู้เรียน
รู้สึกไม่เบ่ือในการเรียนซ่ึง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของวุฒิชัยประสารลอย (2543, น.15) ท่ีว่า
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อประเภทออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน 
กระตุ้นการตอบสนองเพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนไม่เบ่ือในบทเรียนมีความ
สนุกสนานต่อการเรียนบทเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียนสามารถสามารถให้ผลย้อนกลับได้ทันที ผู้เรียน
ตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองได้เป็นการเสริมแรงในทางบวกให้แก่ผู้เรียนกิดานันท์ มลิทอง 
(2543, น.18) ได้กล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ว่าเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ท่ีทําให้การเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และยังสามารถทําให้มีการตอบสนองของข้อมูลท่ี
ผู้เรียนป้อนเข้าไปซ่ึงเป็นเทคนิคการเสริมแรงแก่ผู้เรียนในแต่ละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหวเสียงประกอบทําให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนไม่เบ่ือหน่ายการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอาศัยแนวคิดทฤษฎีเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  มีการ
ประเมินการตอบสนองของผู้เรียนโดยให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือเสริมแรงนอกจากนี้ยืนภู่วรวรรณ (2531, 
น.120) ยังได้กล่าวไว้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีการเรียนรู้ท่ีมีการจัดเสนอต่อสิ่งเร้าแล้วให้
นักเรียนตอบสนองมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอเป็นภาพกราฟิก สีท่ีมีท้ังการเคลื่อนไหวและไม่
เ คลื่ อ น ไหว มี คํ า อ ธิ บ ายประกอบ ในขณะ เ รี ยน เ พ่ื อ ช่ ว ย เห ลื อผู้ เ รี ยน เ ม่ื อ ตอบ ไ ม่ ถู ก  
มีคําอธิบายหรือคําแนะนําให้และเม่ือตอบไม่ได้ในเวลาที่กําหนดก็จะมีคําเฉลยอธิบายซ่ึงเป็นการให้
ข้อมูลย้อนกลับถือว่าเป็นองค์ประกอบของส่ือท่ีทําให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ดึงดูดความ สนใจ
และกระตุ้นผู้เรียนถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541, น.35) ได้กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ
ภาพน่ิงกราฟิกภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียงเป็นต้นทําให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและ กระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดความต้องการท่ีจะเรียน  การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองตามทฤษฎีของธอร์นได้คเม่ือบุคคลได้รับผลท่ีพึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปและถ้า
ได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังน้ันการได้รับผลพึงพอใจจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้ 
ดังกฎแห่งผลท่ีได้รับ (Law of Effect) การให้ผลย้อนกลับทันทีผลป้อนกลับหรือการให้คําตอบนี้ถือ
เป็นการเสริมแรงอย่างหน่ึง ทําให้ผู้เรียน สามารถตรวจสอบการเรียนของตนเองได้เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) “ การกระทําใดๆถ้าได้รับการ
เสริมแรงจะมีแนวโน้มให้เกิดการกระทํานั้นอีก ส่วนการกระทําใดท่ีไม่มีการเสริมแรง ย่อมมีแนวโน้ม
ให้ความถ่ีของการกระทําน้ันค่อยๆหายไปในท่ีสุด” (พรรณีชูชัย, 2545, น.158 – 159) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. อาจารย์ผู้สอนควรมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมใน
ทุกๆ รายวิชา 

2. ผู้เรียน ควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีและควรมี
อินเทอร์เน็ตใช้ท่ีบ้าน เพ่ือความสะดวกในการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองเพ่ิมเติมในเวลาที่สะดวก 

3. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาทําการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบออนไลน์ให้มากข้ึน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากรายวิชา 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ดูและระบบผู้สอนและผู้เรียน 
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตสาหรับผู้เรียนในระดับต่างๆรวมท้ังในบทเรียนเรื่องอ่ืนๆด้วย 
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น แบบเกม สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 
4. วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการ 

จัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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