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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน การด าเนินการวิจยัมีดงัน้ี 1) การพฒันาเวบ็เพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
2) การหาประสิทธิภาพเวบ็เพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3) การศึกษาการทดลองโดยกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 รวมทั้ งส้ิน 236 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ย (1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยม) จ านวน 44 คน (2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์ จ านวน 44 คน (3) นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิชูทิศ จ านวน 27 คน (4) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยม-ประชานิเวศน์ 
จ านวน 45 คน (1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จ านวน 40 คน และ (6) นกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี  2 โรง เ รียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  จ านวน 36 คนโดยการ สุ่มแบบเฉพาะ เจาะจง  
( purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ไดแ้ก่ เว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมีแบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้
บนเครือข่ายและแบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย   ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการ
ทดลอง One Group Pretest – Posttest Design โดยทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และแบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย แลว้น า
ผลการทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน จากนั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนเรียนจากเวบ็เพ็จรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย เป็นระยะเวลา  5 สัปดาห์ๆ ละ  3  คาบๆ ละ 
50 นาที  รวมเวลา  15  คาบ เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ตามก าหนดแลว้ ท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบ

                                                           
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และแบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการ
เรียนรู้บนเครือข่าย แบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย ตรวจผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย 
และแบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ t-test Dependent 
Sample เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยัสูงข้ึนอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และ 3) หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
และดา้นเวบ็เพจรายวิชา 

ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั เจตคติ การเรียนรู้บนเครือข่าย 
 
                                                                                      Abstract 
 The purposes of this research were to study Matthayomsuksa 2 students’Learning achievement, Discipline 
and Attitude towards social studies subject through the network learning. The methods of the study were as follows: 
1. the developed social course webpage 2. Investigation on the efficiency of social course webpage 3. A study of 
try-out. 
 The sample were 236 students of Matthayomsuksa 2 from Srinakharinwirot Prasarnmit Demonstration 
School (Secondary) and schools under Bangkok Metropolitan Administration in the 2nd semester of 2012 academic 
year. There were 44 students from Srinakharinwirot Prasarnmit Demonstration School (Secondary), 44 students 
from Suwitserianusron High School, 27 students from Wichutit High School, 45 students from Mathayom 
Prachaniwet School, 40 students from Mathayom Banbangkapi School and 36 students from Mathyom 
Naknawaoupatump school. Research tools were social course webpage, Social study achievement test, learning 
discipline test and attitude test.  
 The results of this study revealed that: 1) Post-test through the networksignificantly from pre-test through 
the network at .01 level 2) the student’s discipline wasnot significantly better after learning through the network 
and 3) the  students had better attitude  towards the  network  learning  for  social  course  both  in  the management  
system and  the course webpage after learning  through the network learning . 
Keywords: Student’s Achievement, Discipline, Attitude, Network Learning 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัการด ารงชีวิตของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอยา่งมากอนัเน่ืองมาจากหลากหลาย
สาเหตุ โดยเฉพาะเร่ืองพฤติกรรมการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์มีความฟุ้ งเฟ้อ และตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน 
ท าให้มีค่านิยมทางสังคมเปล่ียนไป อีกทั้ งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม ตลอดจนระบบการศึกษา ส่งผลใหทุ้กๆ ดา้นเจริญกา้วหนา้ไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือใหร้ะบบการศึกษาขบัเคล่ือนไปไดอ้ย่างเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตัน์ 
ตอบรับต่อการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีนับวนัยิ่งมีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การจดัการศึกษาในปัจจุบนัจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และ
เพ่ิมช่องทางทางการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดง่้ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี  การจดัการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่ายถือเป็นการพฒันาการเรียนรู้โดยน าเอาเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการจดัการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีช่องทางในการศึกษาการคน้ควา้ และสร้างปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่าย การจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายนั้น มีทั้งกิจกรรมทางดา้นเน้ือหา กิจกรรมการบา้น กิจกรรมกระดานเสวนา กิจกรรมแบบฝึกหัด เป็นอีก
ช่องทางท่ีท าใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากหอ้งเรียน หรือจากต าราเรียน การจะพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดวินยัและ 
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้นั้น เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน เพราะจะสามารถท าใหก้ารเรียนรู้นั้นเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งหวงัประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ได ้การเสริมสร้างการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียน และเพ่ิมความมีวินยัต่อการเรียนไดน้ั้นจะท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นวิชาท่ีอธิบายความเช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์
ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตเข้าด้วยกัน  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล
ทั้งดา้นร่างกาย ประกอบ ดว้ยความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกและมีความรู้
ตลอดจนทกัษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา โดยทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ศกัยภาพและสามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรม
ของศาสนา การเห็นคุณค่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย  โดยหลกัสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดและเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแกปั้ญหาความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีครูผูส้อนตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ
ในการใชแ้ละเสริมสร้างทกัษะกระบวนการในการใชเ้ทคโนโลยีได ้การเรียนรู้บนเครือข่ายถือเป็นการสอนวิธีหน่ึง
ท่ีน าเอากระบวนการการเรียนการสอน ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ดว้ยระบบ LMS (Learning 
Management System) โดยใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle ท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเรียนรู้ รวมทั้งติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เสริม (Moodle Plug-in) เพ่ิมเติม และพฒันาโมดูลประเมินและปรับพฤติกรรมความมีวินยัของผูเ้รียน 
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 จากความส าคญัของการเรียนรู้บนเครือข่าย ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาเว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมโดยใชส่ื้อ Multimedia ท่ีสามารถน าเสนอไดท้ั้งภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหว และสามารถน า
เน้ือหาบทเรียนผ่านเวบ็ได ้ท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจและน่าเรียนมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
และเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน อีกทั้งยงัท าให้สะดวกในการเรียน สามารถเรียนไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี  
ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสูงข้ึน ความมีวินยั
สูงข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชา 
     สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 2.เพ่ือพฒันาความมีวินยัของผูเ้รียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา 
     ศาสนาและวฒันธรรม  
 3.เพ่ือศึกษาเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
  
นิยามศัพท์ 
 1. ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การจดัการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเวบ็ไซต์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใชซ้อฟต์แวร์ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle ท่ีมีโมดูลความมีวินยั ระบบ Video Streaming 
โปรแกรมเสริม (Module Plug-in) สนับสนุนการท างานของ Moodle ในการน าเสนอเน้ือหา การส่ือสาร การ
ปฏิสมัพนัธ์ การวดัและประเมินผลดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัและเจตคติ       
    1.1 โมดูลความมีวินัย หมายถึง โปรแกรมเสริมท่ีสนับสนุน LMS Moodle ให้มีความสามารถในการ
ส่งเสริมความมีวินยัของผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การน าเสนอกิจกรรมเน้ือหา กิจกรรมการบา้น กิจกรรมกระดาน
เสวนา กิจกรรมแบบฝึกหดัท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างอิสระและสะดวก จากสถานท่ีใด เวลาใดก็
ไดต้ามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดหรือก ากบัไวใ้นกิจกรรม โดยอาศยัเคร่ืองมือการจดัการเรียนรู้จาก Moodle  
 3. เว็บเพจรายวิชา หมายถึง ส่ือการสอนของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีจดัให้อยู่ใน
ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย มีเคร่ืองมือและแหล่งท่ีเข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมดา้นการเรียนจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ประกอบดว้ย   กิจกรรมเน้ือหา   กิจกรรมการบา้น 
กิจกรรมแบบฝึกหดั และกิจกรรมกระดานเสวนา 

4. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย หมายถึง คุณภาพของบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 
  80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนค าตอบท่ีนักเรียนตอบถูกต้องจากการท า
แบบทดสอบระหวา่งเรียนแต่ละบทบนเครือข่ายโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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  80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนค าตอบท่ีนักเรียนตอบถูกต้องจากการท า
แบบทดสอบหลงัจากเรียนบนเครือข่ายทั้งหมดโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ีวดัจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
เป็นปรนยัเลือกตอบ4 ตวัเลือก  
 6. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากการควบคุมตนเองในระบบแบบแผนหรือขอ้ก าหนด มีความ
ตระหนักและรู้คิดในส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้น
คุณลกัษณะความมีวินัยของผูเ้รียนดา้นความรับผิดชอบทางการเรียน ซ่ึงวดัโดยใช้แบบประเมินความมีวินัยท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาข้ึน 

7. ความรับผิดชอบทางการเรียน หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถปฏิบติัภารกิจท่ีตนกระท าไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งให้ผูอ่ื้นคอยตกัเตือนหรือควบคุมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ต่อการเรียน ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความตรงต่อเวลา 
  7.1 ความเอาใจใส่ต่อการเรียน หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย
ความตั้ งใจ เต็มใจ มีสมาธิเพ่ือให้งานในหน้าท่ีของตนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย ติดตามงาน 
ไม่ละเลย ไม่ทอดท้ิงหรือหลีกเล่ียง ไม่ท ากิจกรรมหรืองานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดรั้บมอบหมายขณะเรียน 
ซกัถามครูในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจหรือสงสยั ปรับปรุงวิธีการเรียน ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียน 
  7.2 ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ไดรั้บผลส าเร็จในงาน  
เอาใจใส่อยา่งต่อเน่ือง ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและงานท่ีท าอาสางานไม่ชอบอยูเ่ฉย ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
  7.3 ความตรงต่อเวลา หมายถึง การเขา้เรียนตรงเวลา การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้น 
และส่งงานทนัตามเวลาท่ีก าหนดให ้
 8. เจตคตต่ิอการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้โดยใชเ้วบ็เพจรายวิชาของ
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในทางเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ซ่ึงวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคติ ท่ีผูวิ้จยั
พฒันาข้ึน 
  
สมมติฐานการวิจัย 

1. เม่ือนกัเรียนเรียนดว้ยเวบ็เพจรายวิชาบนเครือข่ายจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง    

2. เม่ือนักเรียนเรียนด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครือข่ายจะมีความมีวินัยในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

3. เม่ือนกัเรียนเรียนดว้ยเวบ็เพจรายวิชาบนเครือข่ายจะมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 
  1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในสงัคมไทย 
  2. ผลการวิจยั จะท าใหท้ราบขอ้คน้พบของงานวิจยั ซ่ึงจะเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ท่ีจะน าไปสู่การเสนอแนะ
หรือเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 
วิธีการวิจยั 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  

จ านวนโรงเรียนทั้ งหมด 6 คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  5 โรงเรียน  มีกลุ่มประชากรทั้งส้ินจ านวน  236  คน  โดย
ใชว้ิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sample) ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง สามารถแบ่งกลุ่มประชากรตามโรงเรียนได้
ดงัน้ี         

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 44 คน  
โรงเรียนวิชูทิศ  จ านวน 27 คน 
โรงเรียนบา้นบางกะปิ  จ านวน 40 คน 
โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน ์จ านวน 45 คน 
โรงเรียนมธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์ จ านวน 44 คน 
โรงเรียนมธัยมนาคนาวามธัยมอุปถมัถ ์ จ านวน 36 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. เวบ็เพจรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชกิ้จกรรม

การเรียนรู้บนเครือข่าย เร่ือง พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสงัคม ผลปรากฏวา่เวบ็เพจรายวิชาสงัคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงไดค่้า E1/E2 คือ 80.89/81.54 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3. แบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย 
4.แบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย 

3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้บนเครือข่าย โดยใชค่้าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงั
เรียน วิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย t-test Dependent Sample 
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2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความมีวินยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
การเรียนรู้บนเครือข่าย โดยใช ้ค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน วิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย t-test Dependent 
Sample 

3. วิเคราะห์เจคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้บน
เครือข่าย โดยน าคะแนนการวดัเจตคติหลงัการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมาด าเนินการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 
สรุปผลการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความมีวินยั  และเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้บนเครือข่าย  ผูวิ้จยัไดจ้ดัแบ่งผลของการ
น าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาวฒันธรรมก่อนทดลอง
และหลงัทดลอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียนมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 สรุปไดว้า่รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ในการเรียนสูงข้ึน  
และเม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบวา่ หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ โรงเรียน
มธัยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 28.30 8.18 
2.81* .01 

หลงัเรียน 44 32.30 5.92 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 18.08 10.54 
1.51 .14 

หลงัเรียน 36 21.31 9.20 

มธัยมบา้นบางกะปิ ก่อนเรียน 40 20.70 10.39 
2.18* .04 

หลงัเรียน 40 25.50 8.58 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 21.45 7.25 
2.16* .04 

หลงัเรียน 44 24.20 4.99 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 16.81 6.48 
.79 .44 

หลงัเรียน 27 18.15 6.84 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 23.00 10.27 
.91 .37 

หลงัเรียน 45 25.09 12.09 

รวม ก่อนเรียน 236 21.85 9.70 
4.04** .00 

หลงัเรียน 236 24.97 9.27 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ผา่นระบบจดัการการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีวินยั ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั สูงข้ึนอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยั ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั  
  ด้านเอาใจใส่ต่อการเรียน  พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบวา่ หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยัดา้นการเอาใจใส่ต่อการเรียน สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนมธัยมบา้นบาง
กะปิ มีความมีวินยัดา้นการเอาใจใส่ต่อการเรียน สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 3.26 .41 
2.36* .02 

หลงัเรียน 44 3.10 .19 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 3.13 .30 
.53 .60 

หลงัเรียน 36 3.10 .22 

มธัยมบา้นบาง

กะปิ 

ก่อนเรียน 40 3.06 .24 
2.51* .02 

หลงัเรียน 40 3.23 .38 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 3.16 .36 
.38 .71 

หลงัเรียน 44 3.13 .25 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 2.98 .80 
1.51 .14 

หลงัเรียน 27 3.19 .36 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 3.22 .37 
1.89 .07 

หลงัเรียน 45 3.10 .30 

รวม 
ก่อนเรียน 236 3.11 .26 

2.10* .04 
หลงัเรียน 236 3.18 .44 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านความขยันหมั่นเพียร พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้
บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยัดา้นความขยนัหมัน่เพียร สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบวา่ หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2  ของโรงเรียนวิชูทิศมีความมีวินยัดา้นความขยนัหมัน่เพียร สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 3.05 .31 
1.98 .05 

หลงัเรียน 44 3.15 .19 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 3.17 .24 
1.44 .16 

หลงัเรียน 36 3.24 .20 

มธัยมบา้นบางกะปิ ก่อนเรียน 40 3.08 .34 
1.43 .16 

หลงัเรียน 40 3.17 .38 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 3.11 .33 
.90 .38 

หลงัเรียน 44 3.06 .27 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 2.83 .74 
2.72* .01 

หลงัเรียน 27 3.21 .52 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 3.11 .32 
1.67 .10 

หลงัเรียน 45 3.22 .29 

รวม 
ก่อนเรียน 236 3.07 .39 

3.48** .00 
หลงัเรียน 236 3.17 .32 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ด้านการตรงต่อเวลา  พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยัดา้นการตรงต่อเวลา สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยัดา้นการตรงต่อ
เวลา ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 3.02 .31 
.55 .58 

หลงัเรียน 44 3.05 .24 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 3.16 .39 
1.26 .22 

หลงัเรียน 36 3.25 .25 

มธัยมบา้นบาง

กะปิ 

ก่อนเรียน 40 3.11 .36 
.40 .69 

หลงัเรียน 40 3.08 .30 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 3.14 .37 
.11 .92 

หลงัเรียน 44 3.15 .32 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 3.05 .84 
1.06 .30 

หลงัเรียน 27 3.20 .42 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 3.13 .33 
.37 .71 

หลงัเรียน 45 3.11 .28 

รวม 
ก่อนเรียน 236 3.10 .44 

.94 .35 
หลงัเรียน 236 3.13 .30 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจดัการการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าทุกโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา 
 และเม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละโรงเรียน พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ในระดบัดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึง ดี เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 3 อนัดบัไดแ้ก่ นกัเรียนพอใจ
ท่ีสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายไดทุ้กท่ี ทุกเวลาท่ีสะดวก ระบบการจดัการเรียนรู้บน
เครือข่าย ใชง่้าย สะดวก รวดเร็ว และการเรียนผา่นเวบ็รายวิชาท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน 
 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถมัภ์มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา
อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 2 อนัดบัไดแ้ก่ การ
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เรียนผ่านเวบ็รายวิชาท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน และนกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ตามขอบเขตของเน้ือหาจากการเรียนรู้ผา่นบนเครือข่าย  
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา
อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 2 อนัดบัไดแ้ก่ การ
เรียนผ่านเวบ็รายวิชาท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน และนกัเรียนมีการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมมากข้ึนจาก
การท ากิจกรรมบนเครือข่าย 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมสุวิทยมี์เจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ใน
ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 2 อนัดบัไดแ้ก่ การเรียน
ผ่านเวบ็รายวิชาท าให้นกัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน และระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ใชง่้าย สะดวก 
รวดเร็ว 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิชูทิศมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ในระดบัดี 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนพอใจท่ีสามารถ
เรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีสะดวก นักเรียนมีอิสระในการเรียนและท า
กิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย และเน้ือหาการเรียนรู้เขา้ใจง่ายมีประโยชน ์
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประชานิเวศน์มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ใน
ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนพอใจท่ี
สามารถเรียนรู้ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายไดทุ้กท่ี ทุกเวลาท่ีสะดวก และมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อ
การเขา้ใชบ้ทเรียน 
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โรงเรียน เจตคต ิ X  SD แปลความหมาย 
สาธิต มศว.ประสานมิตร ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.51 .32 ดี 

ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.51 .32 ดี 
โดยรวม 3.51 .32 ดี 

มธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 4.01 .65 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 4.09 .64 ดี 
โดยรวม 4.05 .63 ดี 

มธัยมบา้นบางกะปิ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.78 .85 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.88 .70 ดี 
โดยรวม 3.83 .74 ดี 

มธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.85 .50 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.86 .57 ดี 
โดยรวม 3.86 .52 ดี 

วิชูทิศ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 4.30 .49 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 4.23 .44 ดี 
โดยรวม 4.27 .44 ดี 

ประชานิเวศน ์ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 4.28 .43 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 4.34 .40 ดี 
โดยรวม 4.31 .39 ดี 

รวม 
ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.93 .62 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.97 .59 ดี 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ และความมีวินัยต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา
วฒันธรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย คร้ังน้ี อภิปราย
ผลการวิจยัตามสมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ดด้งัน้ี 
 1. หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 
โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ทั้ งน้ีเป็นเพราะรูปแบบของเว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ในกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายนั้นไดถู้กพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเขา้
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ใชบ้ทเรียนส่ือประกอบการเรียนรู้มีความหลากหลายน่าสนใจเน้ือหาการเรียนรู้ชดัเจน มีความต่อเน่ือง และมีการ
น าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ไวห้ลากหลายโดยมีประสิทธิภาพของเวบ็เพจเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท าใหก้ารเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน 
สอดคลอ้งกบั Clark and Mayer (2003: อา้งถึงใน ศิริชยั นามบุรี. 2550 : 139) กล่าวว่า เหตุผลท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน เป็นเพราะในการออกแบบและพฒันาบทเรียนมีขั้นตอน ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ มี
การตรวจสอบประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนน ามาใช้ทดลองเรียนจริง บทเรียนทั้งแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และแบบบทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบให้เน้ือหาแต่ละหัวขอ้หรือความคิดรวบยอด 
(Concept) มีภาพประกอบท่ีสามารถส่ือความหมายและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและจ าเน้ือหาไดง่้าย
ยิ่งข้ึน นอกจากนั้นขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในประเด็นท่ีช่วยท าใหผู้เ้รียนสามารถควบคุมการเรียน
ของตนเองได ้เน่ืองจากมีการน าเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์มีเดีย ซ่ึงมีลกัษณะการเช่ือมโยงขอ้มูลไม่วา่จะเป็นในรูปของ
ขอ้ความ ภาพน่ิง เสียงกราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว มาประยุกตใ์ช ้ท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลใดก่อนหรือหลงัก็
ได้ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง (Self-paced Learning) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนในดา้นของล าดบัการเรียนได ้ตามพ้ืนฐานความรู้ ความถนดั และความสนใจของตน และ
สามารถเลือกเรียนเน้ือหาเฉพาะบางส่วนท่ีต้องการทบทวนไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียนส่วนท่ีเขา้ใจแลว้ ทั้งท าให้เกิด
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน และกบัเพ่ือนๆ ได ้เน่ืองจากมีเคร่ืองมือต่างๆ มากมาย เช่น กระดานสนทนา 
(chat room) กระดานแสดงความคิดเห็น (web board) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เ อ้ือต่อการโต้ตอบ 
(interaction) ท่ีหลากหลาย และไม่จ ากดัว่าจะตอ้งอยู่ในสถาบนัการศึกษาเดียวกนั ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนท่ี
สามารถจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนในวงกวา้งข้ึน เพราะผูเ้รียนจะไม่มีขอ้จ ากดัดา้นการเดินทางมาศึกษาใน
เวลาใดเวลาหน่ึง และสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ดงันั้นจึงสามารถน าไปใชเ้พ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึง
อาจจะท าใหผู้เ้รียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนมากกวา่ก่อนเรียน และสมพร สุขขะ (2545) ได้
ศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบของเวบ็เพจเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัพบว่า 
การทดสอบความรู้หลงัเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นอกจากน้ีเป็นเพราะผูเ้รียนไดรั้บการประเมินและส่งเสริมความมีวินยัดา้นความรับผิดชอบทางการเรียน
ในองค์ประกอบดา้นความเอาใจใส่ต่อการเรียนความขยนัหมัน่เพียร ความตรงต่อเวลาจากโมดูลความมีวินยัของ
ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายสามารถช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนและผลท่ีสนับสนุน
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมาจากเจตคติท่ีมีต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายผลการศึกษาเจตคติคร้ัง
น้ีพบว่าเจตคติต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมอยู่ในระดบัดีทั้งดา้นระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา 
 2. หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของแต่ละ
โรงเรียนมีความมีวินัยสูงข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจจะเกิดจาก 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของการเรียนรู้ดว้ยตนเองในตวัแปรชั้นปีของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ซ่ึงจากการเรียนรู้ในระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินยัดา้นความรับผิดชอบ
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ทางการเรียนใหก้บันกัเรียนโดยมีการแจง้คะแนนพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอเป็นการกระตุน้และปลูกฝัง
ใหผู้เ้รียนตอ้งควบคุมพฤติกรรมการเรียนดว้ยตนเองส่งเสริมใหน้กัเรียนตอ้งรักษาระเบียบวินยัในการเรียนไดแ้ก่  1) 
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน  นกัเรียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จเรียบร้อย ติดตามงานไม่ละเลย ไม่ทอดท้ิงหรือ
หลีกเล่ียง ไม่ท ากิจกรรมหรืองานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดรั้บ 2) ความขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือใหไ้ดรั้บผลส าเร็จในงาน เอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์   3) ความตรงต่อเวลา 
คือการเข้าเรียนตรงเวลา การท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ครบถว้น และส่งงานทันตามเวลาท่ีก าหนดให้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั กุลชา  ศิรเฉลิมพงศ์ (2544) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ในชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 316 คน โรงเรียนบุรีรัมยพิ์ทยาคมจงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า พฤติกรรมการเรียนมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองท่ีมีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุดคือดา้นความรับผิดชอบ ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการกระท าตามระเบียบของทางโรงเรียน
โดยเสนอแนวทางการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีล าดบัแนวทางสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของความมีวินัยในตนเองโดยเสียงตามสาย 
น าบุคคลท่ีมีผลงานและแบบยา่งท่ีดีมาเผยแพร่ และอภิปลายถึงประโยชนแ์ละโทษของการปฏิบติั ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
ดา้นการปฏิบติัตามระเบียบของสถานศึกษาและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุดา หรรษาจารุพนัธ์ (2540, น. 103)  
ท่ีพบว่านกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงมีประสบการณ์ปฏิบติังานในวิชาชีพมากจะมีการรับรู้ว่าตนเองมีความพร้อม
ในการเรียนรู้สูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 ผลการศึกษาความมีวินัยของนักเรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจัดการการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยั สูงข้ึนอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยั ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั  
 3.หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกโรงเรียนมี 
เจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเป็นเพราะระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายเป็นระบบท่ีออกแบบโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีการน าเสนอกิจกรรมเน้ือหา กิจกรรมการบา้น กิจกรรม
กระดานเสวนา กิจกรรมแบบฝึกหัด ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนซ ้ าไดทุ้กคร้ังตามความตอ้งการสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งอิสระและสะดวก จากสถานท่ีใด เวลาใดกไ็ดต้ามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดหรือก ากบัไวใ้นกิจกรรม อีกทั้ง
ผูเ้รียนยงัสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนไดโ้ดยผ่านระบบออนไลน์ท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน
มากข้ึนนอกจากน้ีระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายทั้งส่ือเน้ือหาและแหล่งค้นควา้
เพ่ิมเติมสอดคลอ้งกบัยืน ภู่วรวรรณและสมชาย น าประเสริฐชยั (2546) กล่าวไวว้า่ การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผา่นเครือข่ายผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนอะไรกไ็ด ้เรียนเวลาใดกไ็ดต้ามความตอ้งการ ผูเ้รียนจะพอใจกบัการเรียนรู้ท่ี
มีความอิสระและคล่องตวั การเรียนการสอนบนเครือข่ายอีเลินน่ิงจะท าให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ไดม้ากกว่า 50 
เปอร์เช็นต์และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม 30-60 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับกิตติพันธ์ 
อุดมเศรษฐ์ (2547: 5) ท่ีไดเ้สนอแนวทางส าหรับการสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายดา้นผูเ้รียนไวว้่าผูเ้รียน
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จะตอ้งสามารถเขา้มาศึกษาบทเรียนคน้หาความรู้และขอ้มูลต่างๆ ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลาทุกสถานท่ีสามารถเรียน
ไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเรียนตามความยากง่ายก่อนหลงัไดต้ามความถนดัของ
แต่ละบุคคลหากมีข้อสงสัยในบทเรียนสามารถตั้ งค าถามเพ่ือสอบถามครูผูส้อนได้สามารถฝากค าถามหรือ
ขอ้คิดเห็นหรือนดัสนทนาระหว่างเพ่ือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้สามารถท ากิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
เช่น ท าแบบฝึกหดัและส่งการบา้นได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1 การเรียนการสอนบนเครือข่าย มีความเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เน่ืองจาก
นกัเรียนมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบ Internet จึงสามารถแกไ้ขปัญหาและเรียนรู้ระบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
     1.2 เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ไปใช ้จะตอ้งมีการปรับปรุงและประยกุตรู์ปแบบใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวิชานั้นๆ และสอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนท่ีตอ้งการยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั และการเรียนการสอนบนเครือข่ายสามารถสร้างเสริมและแกไ้ขปัญหา
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้เพราะนกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
     1.3 การเรียนการสอนบนเครือข่าย ตอ้งอาศยัการเสริมแรงเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยตนเอง
นอกเวลาเรียนและการจดัความยากง่ายของบทเรียนและการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจเพ่ือให้
นักเรียนสามารถเขา้ไปใช้ระบบไดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ยตนเอง และครูผูส้อนก็ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบันักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง เช่นในเร่ืองของการตรวจแบบฝึกหดั การตอบกระทู ้กระดานข่าวเวลานกัเรียนเกิดขอ้สงสยัระหวา่งเรียน 
     1.4 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน (LMS) ในส่วนของระบบ
อินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีความเร็วท่ีเพียงพอส าหรับเขา้ถึงขอ้มลูไฟลข์นาดใหญ่ การดาวนโ์หลดขอ้มูล และการโตต้อบ
ท่ีทนัต่อกิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงการเขา้สืบคน้ขอ้มูลเวบ็ไซตแ์ละกิจกรรมท่ีตอ้งเช่ือมต่อ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหาย
ในขอ้มลูต่างๆ และเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและการวิจยั 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวฒันธรรมของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในเน้ือหาอ่ืน  ๆและในระดบัช่วงชั้นอ่ืน ๆ 
      2.2 ควรท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นของนักเรียนหลงัจากการเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายเพ่ือน าขอ้มลูไปปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึนต่อไป 
     2.3 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการตดัสินใจ เป็นตน้ 
 
 
 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 7  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

        

175 

 

บรรณานกุรม 
กิตติพนัธ์ อุดมเศรษฐ.์ (2547). ข้อดีของโปรแกรม Moodle LMS. (เอกสารประกอบการบรรยาย). กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. (อดัส าเนา) 
กลุชา ศิรเฉลิมพงศ.์ (2544). แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ัน มธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน 

 บรีุรัมย์พิทยาคม จังหวัดบรีุรัมย์. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาการพฒันาสงัคม,  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐชยั. (2546). ไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
วิชุดา หรรษาจารุพนัธ์ุ. (2540). การศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ช้ันปีท่ี 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). 
กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศิริชยั นามบุรี.  (2550).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้ เรียน โดยใช้กิจกรรม
 หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์และบทเรียนส าเร็จรูปในสภาพแวดล้อม แบบอีเลิร์นน่ิงผ่านโปรแกรม Moodle.  
 (ออนไลน์). สืบคน้เม่ือ 25 มีนาคม 2554 จาก http://www.elearning108. info/sirichai/images/stories/ 
publication/ researches/2550/research_report50_อีเลิร์นน่ิง_using_moodle.pdf 

สมพร สุขขะ.  (2545).  การพัฒนารูปแบบของเวบ็เพจเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็. ปริญญา 
นิพนธ์ กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

เสกสรร สายสีสด.  (2544).  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เนต็ส าหรับสถาบันราชภัฏ.   
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั                                    
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต. (2528). เทคโนโลยีทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

 




