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บทคัดย่อ 

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์  เพื่อ  1)  พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  2)  
ศกึษาประสทิธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  3)  ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติ ในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ภาษาองักฤษ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน   การด าเนินงาน
วิจยัมี 3 ขัน้ตอน คือ  1) การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ย  2) การวิเคราะห์ออกแบบและ
พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย  3) การทดลองใช้ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย   กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และนกัเรียนโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  ซึง่เป็นโรงเรียนในเครือขา่ยความร่วมมือทางวชิาการกบัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวิชทูิศ  โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์  โรงเรียนมธัยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ์  โรงเรียน
มธัยมบ้านบางกะปิ  และโรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2554  การเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งได้มาโดยการเจาะจง 5 รายวชิา ประกอบด้วย รายวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2  รายวิชาภาษาตา่งประเทศ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  รายวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  ในแตล่ะรายวชิาสุม่ห้องเรียน
โดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่ายจ านวน 1 ห้องเรียน  รวมนกัเรียนจ านวน 1,102 คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั คือ ระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย แบบวดัความมวีินยั  แบบวดัเจตคติ 

ผลการวิจยัพบวา่  
1. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้  ประกอบด้วย

1.1  เคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยส าหรับให้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และ ระบบ Video Streaming มีคณุสมบตัิที่สามารถสง่ข้อมลูออกทางเครือขา่ยสือ่สารด้วยความเร็วที่สามารถ
รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อม ๆ กนัได้ (Concurrency) 

    1.2  โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle 2.1.1 ที่ประกอบด้วยเคร่ืองมือ  ระบบการจดัการหลกัสตูร  
ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบการทดสอบและประเมินผล  ระบบสง่เสริมการเรียน  ระบบจดัการข้อมลู  ระบบจดัการ 
วีดิทศัน์ตามประสงค์ (Video On Demand)  ระบบการถ่ายทอดสด (Video Broadcast)  โมดลูความมวีินยั  สามารถ

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติ ของผ้เูรียนตอ่ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 
ระดบั การศกึษาขัั �นพื�นฐานได้ 

2. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้ได้ผา่นการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ
วา่มีประสทิธิภาพตามองค์ประกอบอีเลร์ินน่ิงอยูใ่นระดบัมากและมีผลการประเมินการใช้งานระบบทัง้ภายในภายนอก
เครือขา่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยนกัเรียนตามกรอบการประเมินผลเพื่อหาประสทิธิภาพของการเรียนรู้ใน
รูปแบบอีเลร์ินน่ิงอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย
3.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
3.2  ความมวีินยัของนกัเรียนหลงัเรียน สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ในรายวชิา

วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  
3.3 เจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ยอยูใ่นระดบัดี  

ค ำส ำคัญ: ระบบ เครือขา่ย การศกึษา 

Abstract 

The purposes of this study were to (1) develop Learning Management System (LMS) 

on the network of basic education level (2) investigate on the efficiency of Learning  

Management System (LMS) on the network of basic education level (3) explore the effects of 

learning management on the network in learning achievement, discipline and attitude towards 

5 subjects : Social Studies Religion and  Culture, English ,Thai, Science and Mathematics of 

basic education level of Srinakharinwirot University Demonstration Prasarnmit School  

(Secondary) and 5 other schools under the jurisdiction of the Bangkok

Metropolitan. 

The methods of the study were as follows: 

1. Analyse, design, and develop the server and the network.

2. Analyse, design, and develop the Learning Management System (LMS) on the

network. 

3. Try out the Learning Management System (LMS) on the network.

The subject of this  study  were students of Srinakharinwirot University  Demonstration 

Prasarnmit School (Secondary) and students from 5 other schools under the jurisdiction  of 

the Bangkok Metropolitan which are in the cooperation network with Srinakharinwirot 

University  Demonstration Prasarnmit School (Secondary). Other schools are Wichutit 

School, Naknawa Upatham School, Suwitserinusorn School, Ban Bang Kar Pi School and 

Prachaniwet School. The students were in Semester 2 of 2011 academic year. The sample 

group was specifically selected from  5 subjects : Social Studies Religion and  Culture of 

Mathayomsuksa 2 , Foreign Languages of Mathayomsuksa 2, Thai Studies of 

Mathayomsuksa 3, Science of Mathayomsuksa 4 and Mathematics of Mathayomsuksa 5. 

Each subject was simply random for 1 class. Total students selected for this study were 1,102. 

Research equipment was Learning Management System (LMS)  on the network, learning

discipline test and attitude test. 

The result of this study indicated that : 
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1. The developed Learning Management system on the network consists of :

1.1 The server and network for Learning Management System on the network of

basic education level and Video streaming system can process multiple tasks at the same time 

and can  support 500 concurrent  users.  

 1.2 Administration Learning Management System of Moodle 2.1.1 which consists 

of curriculum management system, creation of lessons system, testing and assessment 

system, learning supportive system, data search system, Video on demand system, Video 

broadcast, and Module of discipline can support  learning achievement, discipline and 

learners attitude towards Learning Management on the network 

2. The efficiency of Learning Management System on the network of basic education

level was evaluated by experts based on e-learning system and the result  was rated as more 

efficient. The system was also evaluated by students in which they used both inside and 

outside of the network following the learning efficiency evaluation outline in the form of e-

learning and the result was also rated as more efficient.  

3. The effects of LMS on the networks:

3.1 Students learning achievement was higher than before at a statistically

significance level of .01. 

   3.2 The learning discipline after the study in Science and Mathematics was higher 

than before the study at a statistically significance level of .01. 

3.3 The attitude towards Learning Management System on the network was good. 

Keyword: System, network, Education 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 แนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญในการ
ก าหนดความ  มุ่งหมายของการจดัการศกึษาท่ีต้องจดัให้บุคคลมีสิทธ์ิและโอกาสเสมอกัน   โดยผู้สอน
จะต้องยึดว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  ทัง้นีแ้นวการ
จดัการศึกษา จะต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ก าหนดให้ผู้ สอน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจัด
เนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ตอ่เน่ือง  ตลอดจนการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเข้ามามีบทบาทในการพฒันาการศกึษา
ของสถานศึกษา ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษาแบ่งได้ 2 
ลักษณะคือ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษา. 2545) แตปั่จจบุนัการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการนัน้ยงั
มีการให้ความส าคญัไม่เร่งด่วนเท่ากับการใช้งานเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนตาม
ศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนเพ่ือให้ได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี จะต้องอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายถึงกันทัว่โลก ปรับเปล่ียนแนวทางและกระบวนการเรียนรู้ใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้น าไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ท่ีให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง   มีอิสระในการเรียน บทบาทของผู้สอนจะเปล่ียนไปจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้จดัการและวางแผน
วา่ผู้ เรียนจะต้องมีความรู้และทกัษะใดบ้าง จดัสรรทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือและ
แนะน าผู้ เรียน นอกจากนีจ้ะต้องตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียนอีกด้วย (วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์. 
2545: 6; อ้างถึงใน  วิทยา อารีราษฎร์. 2549: 4)  เทคโนโลยีดงักลา่วเรียกวา่ การจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย  
 การจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีลักษณะส าคญัคือ ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนการสอนไว้ชดัเจน 
ใช้ทฤษฎีการสอนเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ มีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบส่ือผสม  (Multimedia) 
ท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ได้เร็วขึน้ เรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลา ผู้ เรียนมีอิสระในการ
เสาะแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นการเรียนท่ีสามารถ
โต้ตอบกนัได้เหมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ระยะไกล (Distance Learning) ผู้ เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)  โดยผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาบทเรียนท่ีผู้สอน
น าเสนอไว้บนเว็บเพจ (Webpage) เม่ือศึกษาและท าความเข้าใจเนือ้หาบทเรียนในแต่ละตอนจบแล้ว 
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ผู้สอนมกัจะมอบหมายให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมประกอบการเรียนตา่ง ๆ  เช่น การให้ผู้ เรียนได้ร่วมอภิปรายเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยใช้กระดานเสวนา   การประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้ เรียน
ด้วยกนั โดยใช้ห้องสนทนา (Chat)  หรือมอบหมายงานให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมลูทาง  เวิลด์  ไวด์  เว็บ (วิชดุา 
รัตนเพียร. 2548:12) ผู้ เรียนสามารถควบคมุความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเอง การจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ยมีการบริหารระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ ท าหน้าท่ีบริหารจดัการแทนคน 
(ถนอมพร  (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง. 2549: 23-26) การจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้ เรียนเช่นเดียวกับระบบการเรียนการสอนปกติ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ต้องการให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาการทางสตปัิญญา มีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาวิชา ด้าน
จิตพิสยั (Affective Domain) ต้องการพฒันาความรู้สึก นึกคิด เจตคติ คา่นิยม คณุธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ เรียน และด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิ ท าให้เกิดทกัษะและ
คล่องแคล่ว (Krathwohl, Bloom; & Masia,1964: 196; ชาญชยั, 2548: 155-157; อ้างถึงใน ศิริชยั นามบรีุ. 
2552: 1)   
 ปัจจุบันระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย  ยังขาดรูปแบบและเคร่ืองมือในการประเมิน
องค์ประกอบของจิตพิสยั เพราะระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยผู้สอนและผู้ เรียนไม่มีโอกาสเผชิญหน้า
กนั (ศิริชยั  นามบรีุ. 2549. 139-155) จึงไม่สามารถสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนในขณะท่ีโต้ตอบกบัระบบ
ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์   เชน่ พฤติกรรมในการเข้าสู่ระบบและห้องเรียนเสมือน การเปิดอ่านทรัพยากรการ
เรียนรู้ การท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ การส่งงานท่ีมอบหมายทางออนไลน์ การอ่านหรือเสนอกระทู้ ใน
ก ร ะดาน เ ส วน า  ก า ร ติด ต่อ สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่า ง ผู้ เ รี ย นกับ ผู้ ส อนห รื อกับ ผู้ เ รี ย น ด้ ว ยกัน เ อ ง  
(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 2524; อ้างถึงใน ศิริชยั นามบรีุ. 2552: 2) พฤติกรรมดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัท า
ให้ผู้ เรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จทางการเรียน  ดงันัน้ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายจึงควรมี
เคร่ืองมือการประเมินและส่งเสริมพฤติกรรมการโต้ตอบกับระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายผ่าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมความมีวินยั ด้านความรับผิดชอบทางการเรียน เพ่ือสนบัสนนุให้
ผู้ เรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จทางการเรียน นอกจากจะประเมินและส่งเสริมผู้ เรียนให้เกิดพฤติกรรม
ความมีวินยัแล้ว  ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายจะต้องมีองค์ประกอบด้านการน าเสนอกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้  ด้านการติดตอ่ส่ือสาร ผู้ เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกนัก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ทกุท่ี ทกุเวลาตามศกัยภาพของผู้ เรียน รวมทัง้สามารถทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้จากองค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ แตส่ภาพการจดัการเรียนรู้
ในชัน้เรียนปัจจุบนั ผู้สอนมกัจะเป็นผู้ มีบทบาทมากท่ีสุดในชัน้เรียน หรือกล่าวได้ว่าเป็นศนูย์กลางในการ
สอน อาจท าให้ผู้ เรียนขาดทกัษะการคดิวิเคราะห์ การแสดงความคดิเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนีผู้้ เรียนอาจจะได้รับความรู้ท่ีไมเ่ทา่กนัเน่ืองจากมีศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั 
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 จากความส าคญัของการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย สภาพการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนปัจจบุนัความ
แตกตา่งในศกัยภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเพ่ือให้การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษา
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ท่ีเน้นให้มีการพฒันาสงัคมการศกึษาท่ียัง่ยืน   ผู้วิจยัจึง
มีความสนใจท่ีจะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีปัจจุบนัได้ถูกพัฒนาให้
สามารถใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้มากขึน้ โดยมุ่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ี
ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจบุนักับกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือเพิ่ม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั  เจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือข่ายแก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาใน 
5 รายวิชาดังนี ้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
2. เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
3. เพ่ือศกึษาผลการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

3.1  ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  และโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน 

 3.2 ด้านความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยรายวิชาสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน 

 3.3 ด้านเจตคตติอ่การเรียนรู้บนเครือข่าย รายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  และโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน 

นิยำมศัพท์ 
1. ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์และ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตท่ีมีเคร่ืองแมข่า่ย ระบบเครือข่ายส าหรับให้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
และระบบ Video Streaming   และโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle  2.1.1 ท่ีประกอบด้วย
เคร่ืองมือ ระบบการจดัการหลกัสตูร  ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบการทดสอบและประเมินผล ระบบ
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สง่เสริมการเรียนระบบจดัการข้อมลูระบบการค้นหาข้อมลูระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตามประสงค์ (Video On 
Demand) ระบบการถ่ายทอดสด (Video Broadcast) โมดลูความมีวินยั 

2. โมดลูความมีวินยั  หมายถึง โปรแกรมเสริมท่ีสนบัสนนุโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ให้มี
ความสามารถในการส่งเสริมความมีวินยัของผู้ เรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. การจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การน าเสนอกิจกรรมเนือ้หา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรม
กระดานเสวนา  กิจกรรมแบบฝึกหดั ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระและสะดวก จาก
สถานท่ีใด เวลาใดก็ได้ตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดหรือก ากับไว้ในกิจกรรม ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ย 

 3.1  กิจกรรมเนือ้หา หมายถึง   กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้นกัเรียนอา่นบทเรียนในหนว่ยการ
เรียนรู้ หรือแหลง่ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 3.2  กิจกรรมแบบฝึกหดั หมายถึง  กิจกรรมท่ีผู้สอนสร้างแบบฝึกหดั ส าหรับให้ผู้ เรียนทบทวน
ความรู้ โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในชว่งเวลาท่ีก าหนด  

   3.3  กิจกรรมการบ้าน หมายถึง  กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้นกัเรียนท าการบ้านสง่ด้วยวิธีการ
อพัโหลดไฟล์ทางออนไลน์   โดยมีการก าหนดระยะเวลาส่งท่ีชดัเจน  ประมาณ  1-3   วนั ผู้สอนเป็น 
ผู้ประเมินงานและให้คะแนน  

   3.4  กิจกรรมกระดานเสวนา หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้นกัเรียนร่วมอภิปราย แสดง
ความคดิเห็น โดยเปิดกระดานเสวนา  ตัง้กระทู้   อ่านกระทู้  ตอบกระทู้  ท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะบทเรียน โดยไม่
จ ากดัจ านวนครัง้ในชว่งเวลาท่ีก าหนด      

4. ประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย หมายถึง ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย
ท่ีผา่นการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งและประเมินโดยนกัเรียนตามกรอบการหา
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง    

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ีวดัจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

6. ความมีวินยั หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเกิดจากการควบคมุตนเองในระบบแบบแผนหรือข้อก าหนด มี
ความตระหนกัและรู้คิดในสิ่งท่ีควรประพฤติปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดความถกูต้องเหมาะสม ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้
มุง่เน้นคณุลกัษณะความมีวินยัของผู้ เรียนด้านความรับผิดชอบทางการเรียน ซึ่งวดัโดยใช้แบบวดัความมี
วินยัท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้  
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7. ความรับผิดชอบทางการเรียน  หมายถึง  การท่ีนกัเรียนสามารถปฏิบตัภิารกิจท่ีตนกระท าได้ด้วย
ตนเอง โดยไมต้่องให้ผู้ อ่ืนคอยตกัเตือนหรือควบคมุเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมาย  ได้แก่  ความเอาใจใส่ตอ่การ
เรียน  ความขยนัหมัน่เพียร ความตรงตอ่เวลา 

  7.1 ความเอาใจใสต่อ่การเรียน หมายถึง การปฏิบตัหิน้าท่ีและการท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความตัง้ใจ เตม็ใจ มีสมาธิเพ่ือให้งานในหน้าท่ีของตนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย ตดิตามงาน
ไมล่ะเลย ไมท่อดทิง้หรือหลีกเล่ียง  ไมท่ ากิจกรรมหรืองานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายขณะ
เรียน ซกัถามครูในสิ่งท่ีไมเ่ข้าใจหรือสงสยั ปรับปรุงวิธีการเรียน  ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียน 

 7.2 ความขยนัหมัน่เพียร หมายถึง ความพยายามอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้ได้รับผลส าเร็จในงาน 
เอาใจใสอ่ยา่งตอ่เน่ือง ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคและงานท่ีท า  อาสางานไมช่อบอยูเ่ฉย ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์    

 7.3 ความตรงตอ่เวลา หมายถึง การเข้าเรียนตรงเวลา การท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน 
และสง่งานทนัตามเวลาท่ีก าหนดให้ 

8. เจตคตติอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ย หมายถึง  ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนกัเรียนตอ่ระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยและเว็บเพจรายวิชา ในทางเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย ซึง่วดัโดยใช้แบบวดัเจตคตท่ีิ
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

9. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หมายถึง การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ภาษาองักฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

10. โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  หมายถึง  โรงเรียนในเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกบั
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
วิชทูิศ โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ โรงเรียนมธัยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ์ โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ  และ
โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 

สมมตฐิำนของกำรศึกษำวิจัย 
1. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้สามารถรองรับการใช้

งานของผู้ใช้จ านวน 500 คนพร้อมๆ กนัได้ และประกอบด้วยเคร่ืองมือ ท่ีสามารถใช้ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคตขิองผู้ เรียนได้ 

2. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้มีผลการประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมระดบัมากและผลการประเมินการใช้งาน
ระบบทัง้ภายในภายนอกเครือขา่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยนกัเรียนตามกรอบการประเมินผล
เพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระดบัมาก 
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3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

4. ความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในรายวิชาสงัคม ศาสนา
และวฒันธรรม  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานหลงั
การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง   

5. นกัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ยในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกำรวิจัย 
1. ได้ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีประสิทธิภาพ
2. ผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัและเจตคตขิองนกัเรียนตอ่

ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ในสงัคมไทย 
3. ผลจากการศกึษาผลการวิจยั ได้ข้อค้นพบของงานวิจยั ซึง่จะเป็นองค์ความรู้ใหม ่ท่ีจะน าไปสูก่าร

เสนอแนะหรือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการศกึษา 
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วิธีกำรวิจัย 

การวเิคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบเครือข่าย
และเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายและเคร่ืองแมข่่ายท่ีให้บริการระบบ 
Video Streaming 

ส่วนที่ 1 ขัน้วเิคราะห์ออกแบบและพฒันา        
เคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 

เคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้าใช้งานของผู้ ใช้หลายๆ คนใน
เวลาเดียวกนัได้

ส่วนที่ 2 ขัน้การวเิคราะห์ออกแบบและพฒันา
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

การวเิคราะห์ 

ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

-สาระส าคญั แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง
-ระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายบริหารจดัการด้วย 
 Moodle LMS 

-กรอบแนวคดิการพฒันาโมดลูความมีวนิยั 

-ผลการประเมินความเหมาะสมโมดลูความมีวินยัโดย 

 ผู้ เช่ียวชาญ 

การออกแบบและพฒันา ตดิตัง้
โมดลูความมีวินยั  โมดลูความมีวินยั 

การพฒันาและตดิตัง้ระบบ  
Video Streaming 

ท างานร่วมกบัระบบ Moodle 

  -ระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตามประสงค์ (Video On

  demand)  

 -ระบบถ่ายทอดสดการสอน (Video Broadcast)

การทดลองใช้ระบบ ผ่านเว็บไซต์ 
http://lmspsm.swu.ac.th 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้ 
  บนเครือข่ายโดยผู้ เช่ียวชาญ 
-ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยนกัเรียน 

การทดลองจดัการเรียนรู้ 
เก็บรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ผล 

ส่วนที่ 3 ขัน้การศกึษาทดลองระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

-ความมีวินยัของผู้ เรียน 

-เจตคตติอ่การเรียนรู้บนเครือข่าย 
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ขัน้ท่ี 1  การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ย 
 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายจาก
เอกสารรายงาน  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพปัญหาของเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือข่าย แล้วก าหนด
เป็นร่างกรอบแนวคิดในการพัฒนาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบของการออกแบบระบบเครือข่าย (บุญเลิศ  สงวนวัฒนา. 2551: online )  คือ  1) จ านวน
เคร่ืองลกูขา่ยในองค์กร  2) การเลือกใช้อปุกรณ์ในเครือขา่ย  3) การเลือกระบบปฏิบตัิการเครือข่าย  4) การ
เลือกระบบรักษาความปลอดภัย และ  5) แผนการขยายงานในอนาคต  หลังจากนัน้ผู้ วิจยัได้ศึกษาและ
ทดลองใช้งานเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยในปัจจบุนั เพ่ือประเมินความต้องการของเคร่ืองแม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย โดยการสงัเกต และสมัภาษณ์ผู้ เข้าใช้งาน แล้วร่างกรอบแนวคิดและสรุปความต้องการ
เคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย สร้างเป็นแบบสอบถามส่งให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านพฒันาเคร่ืองแม่ข่าย
และระบบเครือขา่ยจ านวน 5 ทา่น  หลงัจากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 
5 ท่าน เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย โดยกรอบแนวคิดจะ
ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายใน 3 ด้านหลกั คือ  1) องค์ประกอบด้าน
ระบบเครือข่าย  2) องค์ประกอบเก่ียวกบัเคร่ืองแม่ข่ายด้านฮาร์ดแวร์  และ 3) องค์ประกอบเก่ียวกบัเคร่ือง
แมข่า่ยด้านซอฟต์แวร์ 

ขัน้ท่ี 2 การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 
การด าเนินงานในการวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเพ่ือส่งเสริม

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติของผู้ เรียนตอ่ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และวิจัย เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ท่ีใช้กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบนั แล้วจัดท าสรุป ข้อเด่น – 
ข้อด้อยของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แต่ละระบบ แล้วจดัประชุมเพ่ือก าหนดโปรแกรมระบบบริหาร
จดัการการเรียนรู้ (Learning Management Software: LMS)  ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่าย จ านวน 3 ท่าน และจดัประชุมอีกครัง้เพ่ือก าหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ย ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย จ านวน 3 ทา่น   
 จากนัน้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือในองค์ประกอบของโปรแกรมระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ Moodle 5 องค์ประกอบคือ  1) ระบบการจดัการหลกัสตูร  2) ระบบการสร้างบทเรียน  3) 
ระบบการทดสอบและประเมินผล  4) ระบบสง่เสริมการเรียน  5) ระบบจดัการข้อมลู  แล้วสรุปผลเป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย โดยพฒันาเคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูล  ระบบ
จดัการเก็บวีดิทศัน์ ตามประสงค์ (Video On Demand)  ระบบถ่ายทอดสดการสอน (Video Broadcast) 
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เพิ่มในองค์ประกอบด้านระบบการสร้างบทเรียนและพัฒนาโมดูลความมีวิ นัยเป็นเคร่ืองมือเพิ่มใน
องค์ประกอบด้านระบบการทดสอบและประเมินผล จากนัน้น าร่างกรอบแนวการพฒันาระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่าย สร้างแบบสอบถามส าหรับผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายจ านวน 3 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านวดัผลประเมินผลจ านวน 2 ท่าน แล้วน าข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญมาสรุปเป็นกรอบแนวคดิการพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 
 เม่ือได้กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ด าเนินการพัฒนาโดยใช้
โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้  Moodle 2.1.1  พฒันาโมดลูความมีวินยั พฒันาระบบ Video 
Streaming   ระบบจดัการเก็บวีดิทศัน์ ตามประสงค์ (Video On Demand) ระบบถ่ายทอดสดการสอน 
(Video Broadcast) ติดตัง้ร่วมกบัโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้  พฒันาเว็บเพจรายวิชาในระบบ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่ายโดยโครงการวิจยัย่อย  จ านวน  5  รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  แล้วสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่ง   ให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย  ขัน้ตอนตอ่ไปท าการประเมินความพร้อมของระบบและประเมินการใช้
งานระบบโดยการเช่ือมต่อเพ่ือใช้งานระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้ภายในและภายนอกเครือข่าย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยนกัเรียน 

ขัน้ที่ 3 ขัน้การศกึษาทดลองระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 
 เม่ือได้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้ว น าระบบการจัดการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ท่ีก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2554  
จ านวน 1,102  คน ท่ีเรียนในรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  โรง เ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ โรงเรียนมธัยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียน
มธัยมบ้านบางกะปิ  และโรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์  โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท าแบบ
ประเมินความมีวินยั ด าเนินการทดลองโดยให้นกัเรียนเรียนจากเว็บเพจรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่าย ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบประเมินความมีวินัย ท าแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้บน
เครือขา่ย  
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ผลกำรวิจัยและอภปิรำยผล 

ผลการวิจัย 
ผลการพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วย

1.1 เคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยส าหรับใช้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ ระบบ Video Streaming ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีสามารถส่งข้อมูลออกทางเครือข่าย
ส่ือสารด้วยความเร็วท่ีสามารถรองรับการใช้งานของผู้ ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อม ๆ กันได้ 
(Concurrency) โดยประกอบด้วย 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการเป็นเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีหน่วยความจ าของระบบ (RAM)  16 GB และเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการ ระบบ 
Video Streaming  มีหน่วยความจ าของระบบ (RAM) 8 GB มีการก าหนดแบง่พืน้ท่ีเก็บข้อมลูส าหรับพืน้ท่ี
ท่ีใช้เป็นระบบปฏิบตัิการและพืน้ท่ีท่ีใช้ส าหรับเก็บข้อมลูส่ือการเรียนการสอนของระบบท่ีแยกจากกัน เพ่ือ
รองรับการเพิ่มข้อมูลส่ือการเรียนการสอนในอนาคต ท่ีสามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องติดตัง้
ระบบปฏิบตักิารใหม ่2) โปรแกรม ประกอบด้วย  ระบบปฎิบตักิาร Linux  ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัสงู 
มีระบบ firewall ป้องกันการเจาะระบบ มีโปรแกรม nessus ส าหรับ scan ช่องโหว่ระบบเครือข่าย 
โปรแกรม MySQL ส าหรับระบบฐานข้อมูล 3)  ระบบเครือข่ายมีการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์สวิทซ์เลเยอร์ 3 
โดยตรง ดงัภาพ 

91



ปีที� 3  ฉบบัที� 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556

 1.2 โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle 2.1.1 ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองมือ ระบบการ
จดัการหลกัสตูร ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบการทดสอบและประเมินผล  ระบบสง่เสริมการเรียน  ระบบ
จดัการข้อมลู  ระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตามประสงค์ (Video On Demand) ระบบการถ่ายทอดสด (Video 
Broadcast) โมดลูความมีวินยั สามารถสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคต ิของ
ผู้ เรียนตอ่ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ ดงัภาพ 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้ได้ผ่านการประเมิน

จากผู้ เช่ียวชาญมีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมระดบัมากและมีผลการ
ประเมินการใช้งานระบบทัง้ภายในภายนอกเครือขา่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยนกัเรียนตาม
กรอบการประเมินผลเพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมระดบั
มาก 

ผลการศกึษาการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

1. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในการเรียนผา่นระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่าย พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สงูกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 

2. ผลการศกึษาความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในรายวิชา
สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พบวา่  โดย
ภาพรวมรายวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยสามารถ
แยกตามองค์ประกอบได้ ดงันี ้

 2.1 ด้านการเอาใจใสต่อ่การเรียนในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
วิทยาศาสตร์  สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และรายวิชาภาษาไทย สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 2.2 ด้านความขยนัหมัน่เพียรในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และรายวิชาภาษาองักฤษ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 2.3  ด้านการตรงตอ่เวลาในรายวิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3. ผลการศกึษาเจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ย พบวา่เจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ย ใน
รายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อยูใ่น
ระดบัดี ทัง้ด้านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย และด้านเว็บเพจรายวิชา 
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อภปิรำยผล 
 จากการวิจยัเร่ือง การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย และเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่าย ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความมีวินยัและเจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือข่าย มีประเด็นท่ี
น ามาอภิปราย 2 ประเด็น  คือ  1) ประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย  2) ผลการจดัการ
เรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1. ประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มีประเด็นอภิปราย

ดงันี ้
 1.1  การพัฒนาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ได้พัฒนาขึน้โดยใช้วิธีการระบบ (System 

Approach) (มนชยั  เทียนทอง. 2538 : online)  และด าเนินการตามล าดบั โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์  การ
ออกแบบและพฒันาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพจากองค์ประกอบของการออกแบบระบบเครือข่าย 
(บญุเลิศ  สงวนวฒันา. 2551 : online) ประกอบด้วย จ านวนเคร่ืองลกูขา่ย การเลือกใช้อปุกรณ์ในเครือข่าย 
การเลือกใช้อุปกรณ์ในเครือข่าย การเลือกระบบรักษาความปลอดภัย แผนการขยายงานในอนาคต  
จากนัน้ประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยปัจจบุนั  สงัเคราะห์เป็นแบบสอบถามให้
ผู้ เช่ียวชาญ แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะน าความคดิเห็นและข้อเสนอแนะผู้ เช่ียวชาญมาสงัเคราะห์
ได้องค์ประกอบส าหรับการพฒันาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 3 องค์ประกอบ คือ  1) องค์ประกอบ
ด้านระบบเครือข่าย  2) องค์ประกอบเก่ียวกบัเคร่ืองแม่ข่ายด้านฮาร์ดแวร์  และ  3) องค์ประกอบเก่ียวกบั
เคร่ืองแม่ข่ายด้านซอฟต์แวร์ และท าการทดสอบประสิทธิภาพเค ร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายด้วย
โปรแกรม Siege ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการเว็บไซต์โดย
สามารถจ าลองการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในสถานการณ์ต่างๆ จากทดสอบพบว่า เคร่ืองแม่ข่ายและระบบ
เครือขา่ยมีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อมๆ กนัได้ 

 1.2  การพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ได้พฒันาขึน้โดยใช้วิธีการระบบ (System 
Approach)  (มนชยั  เทียนทอง. 2538 : online)  และด าเนินการตามล าดบัโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ การ
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  โดยพัฒนาเคร่ืองมือใน
องค์ประกอบของ Moodle  5 องค์ประกอบ  คือ  1) ระบบการจดัการหลกัสตูร  2) ระบบการสร้างบทเรียน  
3) ระบบการทดสอบและประเมินผล  4) ระบบส่งเสริมการเรียน  5) ระบบจดัการข้อมลู และท าการพฒันา
เคร่ืองมือระบบการค้นหาข้อมลู ระบบจดัการเก็บวีดิทศัน์ ตามประสงค์ (Video On Demand)  ระบบการ
ถ่ายทอดสด (Video Broadcast)  เพิ่มในองค์ประกอบด้านระบบการสร้างบทเรียนและพฒันาโมดลูความมี
วินัยเป็นเคร่ืองมือเพิ่มในองค์ประกอบด้านระบบการทดสอบและประเมินผล แล้วสร้างแบบประเมิน
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ประสทิธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยตามองค์ประกอบอีเลร์ินน่ิง ให้ผ้เูช่ียวชาญด้าน 

คอมพิวเตอร์และผ้เูช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาจ านวน 5 ทา่น ทําการประเมินประสทิธิภาพของ 
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยและทําการประเมินความพร้อมของระบบและประเมินการใช้งานระบบ 

ท  ้ังภายในและภายนอกเครือขา่ยโดยนกัเรียน และท าการหาประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริง 

 1.3  จากการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย พบว่าระบบท่ี
ผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญมีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระดบั
มาก และมีผลการประเมินการใช้งานระบบทัง้ภายในภายนอกเครือข่ายโดยนักเรียนตามกรอบการ
ประเมินผลเพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระดบัมาก จึง
สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่
2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  ซึ่งมีค่าสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ทัง้นีเ้ป็นเพราะระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายผ่านกระบวนการประเมิน
ประสิทธิภาพตามองค์ประกอบของระบบการเรียนรู้อีเลิร์นนิ่งจากผู้ เช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั
มาก ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานทัง้ภายในเครือข่ายและนอกเครือข่ายมหาวิทยาลยัศรีนครินทร -
วิโรฒอยู่ในระดบัมาก นอกจากประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายแล้ว ประสิทธิภาพ
ของเว็บเพจรายวิชาท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกบั Clark and Mayer (2003: อ้างถึงใน ศิริชยั 
นามบรีุ.  2550 : 139) กล่าวว่า เหตผุลท่ีผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้ เป็นเพราะในการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนมีขัน้ตอน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
บทเรียนโดยผู้ เช่ียวชาญก่อนน ามาใช้ทดลองเรียนจริง บทเรียนทัง้แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบ
บทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบให้เนือ้หาแต่ละหวัข้อหรือความคิดรวบยอด (Concept) มี
ภาพประกอบท่ีสามารถส่ือความหมายและเก่ียวข้องกบัเนือ้หาท าให้ผู้ เรียนเข้าใจและจ าเนือ้หาได้ง่ายยิ่งขึน้ 
นอกจากนัน้ข้อดีของการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในประเด็นท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนสามารถควบคมุการเรียน
ของตนเองได้ เน่ืองจากมีการน าเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์มีเดีย ซึง่มีลกัษณะการเช่ือมโยงข้อมลูไม่ว่าจะเป็นใน
รูปของข้อความ ภาพนิ่ง เสียงกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว มาประยกุต์ใช้ ท าให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมลูใด
ก่อนหรือหลงัก็ได้  ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจงัหวะของตนเอง (Self-paced Learning) เปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนสามารถควบคมุการเรียนรู้ของตนในด้านของล าดบัการเรียนได้  ตามพืน้ฐานความรู้ ความถนดั 
และความสนใจของตน และสามารถเลือกเรียนเนือ้หาเฉพาะบางส่วนท่ีต้องการทบทวนได้โดยไม่ต้องเรียน
สว่นท่ีเข้าใจแล้ว ทัง้ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัครูผู้สอน และกบัเพ่ือนๆ ได้ เน่ืองจากมีเคร่ืองมือ
ตา่งๆ มากมาย  เช่น  กระดานสนทนา (chat room) กระดานแสดงความคิดเห็น (web board) จดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เอือ้ต่อการโต้ตอบ (interaction) ท่ีหลากหลาย และไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ใน
สถาบนัการศกึษาเดียวกนั ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนในวงกว้าง
ขึน้ เพราะผู้ เรียนจะไม่มีข้อจ ากดัด้านการเดินทางมาศกึษาในเวลาใดเวลาหนึ่ง  และสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง 
ดงันัน้จึงสามารถน าไปใช้เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงอาจจะท าให้ผู้ เรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้มากกวา่ก่อนเรียน 

 นอกจากนี ้เป็นเพราะผู้ เรียนได้รับการประเมินและส่งเสริมความมีวินยัด้านความรับผิดชอบ
ทางการเรียนในองค์ประกอบด้านความเอาใจใส่ต่อการเรียน ความขยนัหมัน่เพียร ความตรงต่อเวลา จาก
โมดลูความมีวินยั ของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย  สามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้
สงูขึน้ และผลท่ีสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้มาจากเจตคติท่ีมีตอ่การเรียนรู้
บนเครือข่าย ผลการศึกษาเจตคติครัง้นีพ้บว่า  เจตคติต่อการเรียนรู้บนเครือข่าย รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัดี ทัง้ด้าน
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย และด้านเว็บเพจรายวิชา 

 2.2  ความมีวินัยของนกัเรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายในรายวิชาสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยภาพรวมใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ความมีวินยัด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีเ้น่ืองจากการเรียนรู้ในระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย มีการ
ส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยด้านความรับผิดชอบทางการเรียนให้กับนักเรียน โดยมีการแจ้งคะแนน
พฤตกิรรมของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เป็นการกระตุ้นและปลกูฝังให้ผู้ เรียนต้องควบคมุพฤติกรรมการเรียน
ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้นกัเรียนต้องรักษาระเบียบวินยัในการเรียน เช่น ต้องมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
ต้องมีความขยนัหมัน่เพียร และต้องรู้หน้าท่ีของตนเองท ากิจกรรมให้ตรงตอ่เวลา กระบวนการส่งเสริมความ
มีวินัยจะมีส่วนส าคญัในการปลูกฝัง และประเมินด้านจิตพิสัยอีกด้วย อันจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จทางการเรียนได้ ดังจะเห็นว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนรายวิชาสงัคมศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ พบวา่ ความมีวินยัโดยภาพรวมไมส่งูขึน้ ทัง้นีอ้าจจะเกิดจากตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการ
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในตวัแปรชัน้ปี เพราะทัง้สามรายวิชาโดยภาพรวมความมีวินัยไม่สูงขึน้เป็น
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนรายวิชาท่ีโดยภาพรวมความมีวินัยของนักเรียนสูงขึน้เป็น
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิชดุา  หรรษาจารุพนัธ์ (2540 : 103) ท่ี
พบวา่นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 ซึง่มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานในวิชาชีพมากจะมีการรับรู้ว่าตนเองมีความ
พร้อมในการเรียนรู้สูงกว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า และงานวิจยัของเชลเลย์ (Shelley, 1991: 
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4190-A)  พบวา่  ความพร้ อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสมัพนัธ์กบัชั�นปี ท่ีศกึษาและอายอุยา่งมีนยั
สําคญัทางสถิต ิ

 2.3 เจตคตติอ่การเรียนบนเครือขา่ยในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อยู่ในระดบัดี ทั ง้ ด้านระบบการจัดการ เ รียน รู้ บนเครือข่าย 
และด้านเว็บเพจรายวิชา ทัง้นีเ้ป็นเพราะระบบจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นระบบท่ีออกแบบโดยยึด
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้ เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา สามารถเรียนซ า้ได้ทุกครัง้ตาม
ความต้องการ อีกทัง้ผู้ เรียนยังสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้ สอนได้โดยผ่านระบบออนไลน์ ท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนมากขึน้  นอกจากนีร้ะบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีสื่อการ
สอนที่หลากหลายทัง้สื่อเนือ้หา แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และสื่อแบบ Video on Demand  ท าให้
ผู้ เรียนมีอิสระและวางแผนการเรียนด้วนตนเองได้มากขึน้และส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ เรียนในการ
เรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย สอดคล้องกับกิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ์ (2547: 5) ท่ีได้
เสนอแนวทางส าหรับการสร้างเจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือข่ายด้านผู้ เรียนไว้ว่า ผู้ เรียนจะต้องสามารถเข้า
มาศกึษาบทเรียน ค้นหาความรู้และข้อมลูตา่งๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาทกุสถานท่ี  สามารถเรียนได้ทกุท่ี 
ทุกเวลา ท่ีมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเลือกเรียนตามความยาก ง่าย ก่อน หลงั ได้ตามความ
ถนดัของแตล่ะบคุคล  หากมีข้อสงสยัในบทเรียน สามารถตัง้ค าถามเพ่ือสอบถามครูผู้สอนได้  สามารถฝาก
ค าถามหรือข้อคดิเห็นหรือนดัสนทนาระหวา่งเพื่อน ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตได้  สามารถท ากิจกรรมตามท่ี
ได้รับมอบหมาย เช่น ท าแบบฝึกหัด และส่งการบ้านได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไพฑูรย์ 
ศรีฟ้า (2544: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเจตคติตอ่การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย  
พบวา่ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีมากตอ่การเรียนการสอนผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย 

บทสรุป 
1. สามารถพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย  ให้เคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยส าหรับ

ให้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ ระบบ Video Streaming ท่ี
มีคณุสมบตัท่ีิสามารถสง่ข้อมลูออกทางเครือขา่ยส่ือสารด้วยความเร็วท่ีสามารถรองรับการใช้งานของ
ผู้ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อม ๆ กนัได้ (Concurrency)  และมีการพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ Moodle 2.1.1 ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองมือ  ระบบการจดัการหลกัสตูร  ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบ
การทดสอบและประเมินผล  ระบบสง่เสริมการเรียน  ระบบจดัการข้อมลู  ระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตาม
ประสงค์ (Video On Demand)  ระบบการถ่ายทอดสด (Video Broadcast)  โมดลูความมีวินยั 
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2. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่ง
และตามกรอบการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง  โดยผ่านการประเมิน
จากผู้ เช่ียวชาญและนกัเรียน 

3. ผลการจดัการเรียนรู้สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ความมีวินยั  และเจตคติตอ่การ
เรียนรู้บนเครือขา่ยสงูขึน้

ข้อเสนอแนะ 
1. การจดัการเรียนรู้ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นการปฏิบตักิบัข้อมลูปริมาณมาก

จ าเป็นต้องมีระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับการ
ท างานของระบบ ด้านความเร็ว ด้านการประมวลผล ด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูจ านวนมาก 

2. การวิจยัครัง้นี ้พบวา่ การเสริมสร้างความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้
บนเครือขา่ย โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งเดียวไมเ่พียงพอ เพราะอายหุรือชัน้ปีของนกัเรียนมีผลตอ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยพบว่าความมีวินยัสงูขึน้เฉพาะด้านความเอาใจใสต่อ่การ
เรียนเทา่นัน้  ดงันัน้ควรค้นหากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยสง่เสริมและพฒันาความมีวินยัของนกัเรียนท่ี
เรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยตอ่ไป 

3. ควรน าระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ไปใช้ร่วมกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติ (face
to face) โดยจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) 

4. ควรน าระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ในการสง่เสริมด้านความขยนัหมัน่เพียรให้กบันกัเรียน

กิตตกิรรมประกำศ 
โครงการวิจยันีไ้ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ประจ าปีการศกึษา 
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