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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรี ยน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น การดาเนินการวิจยั มีดงั นี้ 1) การพัฒนาเว็บเพจรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2) การหาประสิ ทธิ ภาพเว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) การศึกษาการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และ
โรงเรี ย นสั ง กัด กรุ ง เทพมหานครที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2554 รวมทั้ง สิ้ น 236 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย (1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
มัธยม) จานวน 44 คน (2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมสุ วิทย์เสรี อนุสรณ์ จานวน 44 คน (3) นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิชูทิศ จานวน 27 คน (4) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยม-ประชานิ เวศน์
จานวน 45 คน (1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมบ้านบางกะปิ จานวน 40 คน และ (6) นักเรี ยนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมั ธ ยมนาคนาวาอุ ป ถั ม ภ์ จ านวน 36 คนโดยการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง
( purposive sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ได้แก่ เว็บเพจรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีแบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายและแบบวัดเจตคติ ที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ดาเนิ นการทดลองตามแบบแผนการ
ทดลอง One Group Pretest – Posttest Design โดยทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย แล้วนา
ผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน จากนั้นดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนเรี ยนจากเว็บเพ็จรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 คาบๆ ละ
50 นาที รวมเวลา 15 คาบ เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้ตามกาหนดแล้ว ทาการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่าย แบบวัดเจตคติ ที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
และแบบวัดเจตคติ ที่เรี ยนรู ้ ผ่านระบบการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ าย แล้วนาคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์ t-test Dependent
Sample เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู งขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั สู งขึ้ นอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และ 3) หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ทุ กโรงเรี ยนมี เจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
และด้านเว็บเพจรายวิชา
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั เจตคติ การเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั การดารงชี วิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็ นอย่างมากอันเนื่ องมาจากหลากหลาย
สาเหตุ โดยเฉพาะเรื่ องพฤติกรรมการดารงชี วิตของมนุษย์ที่มีความฟุ้ งเฟ้ อ และต้องการความสะดวกสบายมากขึ้ น
ทาให้มีค่ า นิ ย มทางสังคมเปลี่ ย นไป อี กทั้งปั จจุ บันเทคโนโลยี เ ข้า มามี บทบาทเป็ นอย่า งมาก ไม่ ว่า จะเป็ นด้า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ตลอดจนระบบการศึกษา ส่ งผลให้ทุกๆ ด้านเจริ ญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการศึ กษาขับเคลื่อนไปได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ วตั น์
ตอบรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ วของเทคโนโลยี ที่ นับ วันยิ่ ง มี ค วามก้า วหน้า และเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา การจัดการศึกษาในปั จจุบนั จึ งจาเป็ นจะต้องมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย และ
เพิ่มช่องทางทางการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจัดการเรี ยน
การสอนผ่านระบบเครื อข่ายถือเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้โดยนาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีช่องทางในการศึ กษาการค้นคว้า และสร้างปฏิ สัมพันธ์บนเครื อข่าย การจัดการเรี ยนรู ้ บ น
เครื อข่ายนั้น มีท้ งั กิจกรรมทางด้านเนื้ อหา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรมกระดานเสวนา กิจกรรมแบบฝึ กหัด เป็ นอีก
ช่องทางที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ที่นอกเหนือจากห้องเรี ยน หรื อจากตาราเรี ยน การจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดวินยั และ
เจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรี ยนการสอน เพราะจะสามารถทาให้การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถมุ่งหวังประสิ ทธิ ผลต่อการเรี ยนรู ้ได้ การเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรี ยน และเพิ่มความมีวินยั ต่อการเรี ยนได้น้ นั จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
วิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นวิชาที่ อธิ บายความเชื่ อมโยงของกิ จกรรมต่ างๆ ของมนุ ษย์
ทั้งในอดี ต ปั จจุ บัน และอนาคตเข้า ด้วยกัน วิ ช าสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ในหลักสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติ ให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุ ล
ทั้งด้านร่ างกาย ประกอบ ด้วยความรู ้คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกและมีความรู ้
ตลอดจนทักษะพื้ นฐานรวมทั้งเจตคติ ที่จาเป็ นต่ อการศึ กษา โดยทุ กคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรม
ของศาสนา การเห็ นคุ ณค่ าทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม ความรั กชาติ และภูมิใจในความเป็ นไทย โดยหลักสู ต ร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ
คื อ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่ครู ผสู ้ อนต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่ มีศกั ยภาพ
ในการใช้และเสริ มสร้างทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีได้ การเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายถือเป็ นการสอนวิธีหนึ่ ง
ที่นาเอากระบวนการการเรี ยนการสอน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ด้วยระบบ LMS (Learning
Management System) โดยใช้ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ Moodle ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ รวมทั้งติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ เสริ ม (Moodle Plug-in) เพิ่มเติ ม และพัฒนาโมดูลประเมิ นและปรั บพฤติ กรรมความมี วินยั ของผูเ้ รี ย น
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จากความสาคัญของการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่าย ผูว้ ิจยั จึ งได้พฒ
ั นาเว็บเพจรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยใช้สื่อ Multimedia ที่ สามารถนาเสนอได้ท้ งั ภาพ เสี ยง ตลอดจนภาพเคลื่ อนไหว และสามารถนา
เนื้ อหาบทเรี ยนผ่านเว็บได้ ทาให้บทเรี ยนมีความน่ าสนใจและน่ าเรี ยนมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
และเข้าใจในเนื้ อหามากขึ้ น อี กทั้งยังทาให้สะดวกในการเรี ยน สามารถเรี ยนได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสู งขึ้น ความมีวินยั
สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.เพื่อพัฒนาความมีวินยั ของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3.เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นิยามศัพท์
1. ระบบการจัดการเรี ยนรู้ บนเครื อข่ าย หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์และเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ Moodle ที่ มีโมดูลความมีวินยั ระบบ Video Streaming
โปรแกรมเสริ ม (Module Plug-in) สนับสนุ นการทางานของ Moodle ในการนาเสนอเนื้ อ หา การสื่ อสาร การ
ปฏิสมั พันธ์ การวัดและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติ
1.1 โมดูลความมีวินัย หมายถึ ง โปรแกรมเสริ มที่ สนับสนุ น LMS Moodle ให้มีความสามารถในการ
ส่ งเสริ มความมีวินยั ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดการเรียนรู้ บนเครือข่ าย หมายถึง การนาเสนอกิจกรรมเนื้อหา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรมกระดาน
เสวนา กิจกรรมแบบฝึ กหัดที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระและสะดวก จากสถานที่ใด เวลาใดก็
ได้ตามระยะเวลาที่ได้กาหนดหรื อกากับไว้ในกิจกรรม โดยอาศัยเครื่ องมือการจัดการเรี ยนรู ้จาก Moodle
3. เว็บเพจรายวิชา หมายถึ ง สื่ อการสอนของรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ จดั ให้อยู่ใน
ระบบการจัด การเรี ย นรู ้ บ นเครื อข่ า ย มี เ ครื่ องมื อและแหล่ ง ที่ เ ข้า ไปถึ งและเข้า หาได้โ ดยผ่า นระบบเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมด้านการเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ประกอบด้วย กิจกรรมเนื้ อหา กิจกรรมการบ้าน
กิจกรรมแบบฝึ กหัด และกิจกรรมกระดานเสวนา
4. ประสิ ทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ าย หมายถึง คุณภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่าย รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมีเกณฑ์การหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
80 ตั ว แรก หมายถึ ง ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของคะแนนค าตอบที่ นัก เรี ย นตอบถู ก ต้อ งจากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนแต่ละบทบนเครื อข่ายโดยคิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
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80 ตั ว หลั ง หมายถึ ง ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของคะแนนค าตอบที่ นัก เรี ย นตอบถู ก ต้อ งจากการท า
แบบทดสอบหลังจากเรี ยนบนเครื อข่ายทั้งหมดโดยคิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนที่วดั จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
เป็ นปรนัยเลือกตอบ4 ตัวเลือก
6. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการควบคุมตนเองในระบบแบบแผนหรื อข้อกาหนด มีความ
ตระหนักและรู ้ คิ ด ในสิ่ งที่ ค วรประพฤติ ปฏิ บัติ เ พื่ อให้เ กิ ด ความถู กต้องเหมาะสม ซึ่ งในการวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ ง เน้น
คุ ณลักษณะความมี วินัยของผูเ้ รี ย นด้า นความรั บผิดชอบทางการเรี ย น ซึ่ งวัดโดยใช้แบบประเมิ นความมี วินัย ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
7. ความรั บผิดชอบทางการเรี ยน หมายถึง การที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิภารกิ จที่ตนกระทาได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งให้ผูอ้ ื่ นคอยตักเตื อนหรื อควบคุ มเพื่ อให้บรรลุจุด มุ่งหมาย ได้แก่ ความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความตรงต่อเวลา
7.1 ความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ และการทางานที่ ได้รับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจ เต็มใจ มี ส มาธิ เ พื่ อให้งานในหน้า ที่ ข องตนหรื องานที่ ไ ด้รับมอบหมายเสร็ จเรี ยบร้ อย ติ ด ตามงาน
ไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้ งหรื อหลี กเลี่ ยง ไม่ทากิ จกรรมหรื องานอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจากที่ ได้รับมอบหมายขณะเรี ย น
ซักถามครู ในสิ่ งที่ไม่เข้าใจหรื อสงสัย ปรับปรุ งวิธีการเรี ยน ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมการเรี ยน
7.2 ความขยันหมั่นเพีย ร หมายถึง ความพยายามอย่างสม่าเสมอเพื่ อให้ได้รับผลสาเร็ จในงาน
เอาใจใส่ อย่างต่อเนื่อง ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและงานที่ทาอาสางานไม่ชอบอยูเ่ ฉย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7.3 ความตรงต่ อเวลา หมายถึง การเข้าเรี ยนตรงเวลา การทางานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน
และส่ งงานทันตามเวลาที่กาหนดให้
8. เจตคติต่อการเรียนรู้ บนเครือข่ าย หมายถึง ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้เว็บเพจรายวิชาของ
รายวิชา สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่ งวัดโดยใช้แบบวัดเจตคติ ที่ ผวู ้ ิจยั
พัฒนาขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครื อข่ายจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการทดลองสู งกว่า
ก่อนการทดลอง
2. เมื่ อนักเรี ยนเรี ย นด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครื อข่ ายจะมี ค วามมี วิ นัยในการเรี ย นรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
3. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครื อข่ายจะมีเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
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ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติ ต่อการเรี ยนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ในสังคมไทย
2. ผลการวิจยั จะทาให้ทราบข้อค้นพบของงานวิจยั ซึ่ งจะเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ ที่จะนาไปสู่ การเสนอแนะ
หรื อเป็ นแนวทางแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วิธีการวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2554
จานวนโรงเรี ย นทั้งหมด 6 คื อ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม) และ
โรงเรี ย นสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งเป็ นโรงเรี ย นในเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกับ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) 5 โรงเรี ยน มีกลุ่มประชากรทั้งสิ้ นจานวน 236 คน โดย
ใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sample) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งกลุ่มประชากรตามโรงเรี ยนได้
ดังนี้
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จานวน 44 คน
โรงเรี ยนวิชูทิศ จานวน 27 คน
โรงเรี ยนบ้านบางกะปิ จานวน 40 คน
โรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์ จานวน 45 คน
โรงเรี ยนมัธยมสุ วิทย์เสรี อนุสรณ์ จานวน 44 คน
โรงเรี ยนมัธยมนาคนาวามัธยมอุปถัมถ์ จานวน 36 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1. เว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้กิจกรรม
การเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย เรื่ อง พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ผลปรากฏว่าเว็บเพจรายวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งได้ค่า E1/E2 คือ 80.89/81.54
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. แบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
4.แบบวัดเจตคติที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample
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2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความมีวินยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย โดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-test Dependent
Sample
3. วิเคราะห์เจคติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่าย โดยนาคะแนนการวัดเจตคติหลังการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายมาดาเนินการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติ ต่อการเรี ยนวิชาสังคม
ศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ผูว้ ิจยั ได้จดั แบ่งผลของการ
นาเสนอออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมก่อนทดลอง
และหลังทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในการเรี ยนสู งขึ้น
และเมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) โรงเรี ยนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรี ยน
มัธยมสุ วิท ย์เ สรี อนุ ส รณ์ มี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช าสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สู งขึ้ นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

28.30

8.18

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

32.30

5.92

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

18.08

10.54

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

21.31

9.20

มัธยมบ้านบางกะปิ

ก่อนเรี ยน

40

20.70

10.39

หลังเรี ยน

40

25.50

8.58

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

21.45

7.25

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

24.20

4.99

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

16.81

6.48

หลังเรี ยน

27

18.15

6.84

ก่อนเรี ยน

45

23.00

10.27

หลังเรี ยน

45

25.09

12.09

ก่ อนเรียน

236

21.85

9.70

หลังเรียน

236

24.97

9.27

ประชานิเวศน์
รวม

t

p

2.81*

.01

1.51

.14

2.18*

.04

2.16*

.04

.79

.44

.91

.37

4.04**

.00

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความมีวินยั ของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวินยั ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน สู งขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
ด้ านเอาใจใส่ ต่อการเรียน พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั ด้านการเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรี ยนมัธยมบ้านบาง
กะปิ มีความมีวินยั ด้านการเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

3.26

.41

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

3.10

.19

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

3.13

.30

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

3.10

.22

มัธยมบ้านบาง

ก่อนเรี ยน

40

3.06

.24

กะปิ

หลังเรี ยน

40

3.23

.38

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

3.16

.36

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

3.13

.25

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

2.98

.80

หลังเรี ยน

27

3.19

.36

ก่อนเรี ยน

45

3.22

.37

หลังเรี ยน

45

3.10

.30

ก่ อนเรียน

236

3.11

.26

หลังเรียน

236

3.18

.44

ประชานิเวศน์

รวม

t

p

2.36*

.02

.53

.60

2.51*

.02

.38

.71

1.51

.14

1.89

.07

2.10*

.04

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ านความขยันหมั่นเพียร พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั ด้านความขยันหมัน่ เพียร สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนวิชูทิศมีความมีวินยั ด้านความขยันหมัน่ เพียร สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

3.05

.31

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

3.15

.19

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

3.17

.24

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

3.24

.20

มัธยมบ้านบางกะปิ

ก่อนเรี ยน

40

3.08

.34

หลังเรี ยน

40

3.17

.38

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

3.11

.33

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

3.06

.27

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

2.83

.74

หลังเรี ยน

27

3.21

.52

ก่อนเรี ยน

45

3.11

.32

หลังเรี ยน

45

3.22

.29

ก่ อนเรียน

236

3.07

.39

หลังเรียน

236

3.17

.32

ประชานิเวศน์

รวม

t

p

1.98

.05

1.44

.16

1.43

.16

.90

.38

2.72*

.01

1.67

.10

3.48**

.00

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ านการตรงต่ อเวลา พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั ด้านการตรงต่อเวลา สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั ด้านการตรงต่อ
เวลา ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

3.02

.31

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

3.05

.24

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

3.16

.39

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

3.25

.25

มัธยมบ้านบาง

ก่อนเรี ยน

40

3.11

.36

กะปิ

หลังเรี ยน

40

3.08

.30

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

3.14

.37

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

3.15

.32

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

3.05

.84

หลังเรี ยน

27

3.20

.42

ก่อนเรี ยน

45

3.13

.33

หลังเรี ยน

45

3.11

.28

ก่ อนเรียน

236

3.10

.44

หลังเรียน

236

3.13

.30

ประชานิเวศน์

รวม

t

p

.55

.58

1.26

.22

.40

.69

.11

.92

1.06

.30

.37

.71

.94

.35

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการศึ กษาเจตคติ ข องนักเรี ย นที่ เรี ย นรู ้ ผ่า นระบบจัด การการเรี ย นรู ้ บนเครื อข่ าย ระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 พบว่าทุกโรงเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
และเมื่อวิเคราะห์แยกแต่ ละโรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม) มี เจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ ายรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ถึง ดี เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับได้แก่ นักเรี ยนพอใจ
ที่ สามารถเรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายได้ทุกที่ ทุ กเวลาที่ สะดวก ระบบการจัดการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่าย ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และการเรี ยนผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนาคนาวาอุปถัมภ์มีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 2 อันดับได้แก่ การ
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เรี ยนผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น และนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ตามขอบเขตของเนื้อหาจากการเรี ยนรู ้ผา่ นบนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมบ้านบางกะปิ มีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 2 อันดับได้แก่ การ
เรี ยนผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้ น และนักเรี ยนมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้ นจาก
การทากิจกรรมบนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมสุ วิทย์มีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชา
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 2 อันดับได้แก่ การเรี ยน
ผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้ น และระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ใช้ง่าย สะดวก
รวดเร็ ว
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิชูทิศมีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ในระดับดี
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทุกข้อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ นักเรี ยนพอใจที่ สามารถ
เรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัด การเรี ย นรู ้ บนเครื อข่ ายได้ทุ กที่ ทุ กเวลาที่ สะดวก นักเรี ยนมี อิส ระในการเรี ย นและท า
กิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย และเนื้อหาการเรี ยนรู ้เข้าใจง่ายมีประโยชน์
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนประชานิ เวศน์มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชา
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทุกข้อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ นักเรี ยนพอใจที่
สามารถเรี ยนรู ้ผา่ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก และมีความสะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อ
การเข้าใช้บทเรี ยน
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โรงเรียน
สาธิ ต มศว.ประสานมิตร

มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

มัธยมบ้านบางกะปิ

มัธยมสุ วิทย์เสรี อนุสรณ์

วิชูทิศ

ประชานิเวศน์

รวม

เจตคติ
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา

X

3.51
3.51
3.51
4.01
4.09
4.05
3.78
3.88
3.83
3.85
3.86
3.86
4.30
4.23
4.27
4.28
4.34
4.31
3.93
3.97

SD
.32
.32
.32
.65
.64
.63
.85
.70
.74
.50
.57
.52
.49
.44
.44
.43
.40
.39
.62
.59

แปลความหมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติ และความมี วินัยต่ อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษาศาสนา
วัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ าย ครั้ งนี้ อภิ ปราย
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ได้ดงั นี้
1. หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมทั้ง 6
โรงเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู งขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ เ ป็ นเพราะรู ปแบบของเว็บเพจรายวิ ช าสังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนั้นได้ถูกพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อการเข้า

171

172

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ใช้บทเรี ยนสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้มีความหลากหลายน่าสนใจเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ชดั เจน มีความต่อเนื่ อง และมีการ
นาเสนอกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้หลากหลายโดยมีประสิ ทธิ ภาพของเว็บเพจเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทาให้การเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ ายมี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดและมี ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนสู งขึ้ น
สอดคล้องกับ Clark and Mayer (2003: อ้างถึงใน ศิริชยั นามบุรี. 2550 : 139) กล่าวว่า เหตุผลที่ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้น เป็ นเพราะในการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนมีข้ นั ตอน ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มี
การตรวจสอบประเมิ นคุ ณภาพบทเรี ยนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญก่ อนนามาใช้ทดลองเรี ยนจริ ง บทเรี ยนทั้งแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์และแบบบทเรี ยนสาเร็ จรู ปอิเล็กทรอนิ กส์ ออกแบบให้เนื้ อหาแต่ ละหัวข้อหรื อความคิ ดรวบยอด
(Concept) มีภาพประกอบที่ สามารถสื่ อความหมายและเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและจาเนื้ อหาได้ง่าย
ยิ่งขึ้ น นอกจากนั้นข้อดี ของการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายในประเด็นที่ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยน
ของตนเองได้ เนื่องจากมีการนาเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์ มีเดีย ซึ่ งมีลกั ษณะการเชื่ อมโยงข้อมูลไม่วา่ จะเป็ นในรู ปของ
ข้อความ ภาพนิ่ ง เสี ยงกราฟฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว มาประยุกต์ใช้ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรื อหลังก็
ได้ ทาให้ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ตามจังหวะของตนเอง (Self-paced Learning) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นสามารถ
ควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนในด้านของลาดับการเรี ยนได้ ตามพื้นฐานความรู ้ ความถนัด และความสนใจของตน และ
สามารถเลื อกเรี ยนเนื้ อหาเฉพาะบางส่ วนที่ ต ้องการทบทวนได้โดยไม่ตอ้ งเรี ย นส่ วนที่ เข้าใจแล้ว ทั้งทาให้เ กิ ด
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู ผสู ้ อน และกับเพื่อนๆ ได้ เนื่องจากมีเครื่ องมือต่างๆ มากมาย เช่น กระดานสนทนา
(chat room) กระดานแสดงความคิ ด เห็ น (web board) จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) เอื้ อ ต่ อ การโต้ต อบ
(interaction) ที่ หลากหลาย และไม่จากัดว่าจะต้องอยู่ในสถาบันการศึ กษาเดี ยวกัน ทาให้เกิ ดรู ปแบบการเรี ยนที่
สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยนในวงกว้างขึ้ น เพราะผูเ้ รี ยนจะไม่มีขอ้ จากัดด้านการเดิ นทางมาศึ กษาใน
เวลาใดเวลาหนึ่ ง และสถานที่ ใดสถานที่ หนึ่ ง ดังนั้นจึ งสามารถนาไปใช้เพื่ อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต จึ ง
อาจจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้นมากกว่าก่อนเรี ยน และสมพร สุ ขขะ (2545) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบของเว็บเพจเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยั พบว่า
การทดสอบความรู ้หลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ เป็ นเพราะผูเ้ รี ยนได้รับการประเมินและส่ งเสริ มความมีวินยั ด้านความรับผิดชอบทางการเรี ยน
ในองค์ประกอบด้านความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนความขยันหมัน่ เพียร ความตรงต่อเวลาจากโมดูลความมีวินยั ของ
ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ ายสามารถช่ วยพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นให้สู งขึ้ นและผลที่ ส นับสนุ น
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นมาจากเจตคติที่มีต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายผลการศึกษาเจตคติครั้ง
นี้ พบว่าเจตคติต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี ท้ งั ด้านระบบการ
จัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
2. หลังเรี ย นรู ้ ผ่า นระบบการจัด การเรี ย นรู ้ บนเครื อข่ ายพบว่านักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของแต่ ละ
โรงเรี ยนมี ความมี วินัยสู งขึ้ นอย่างไม่ มีนัย สาคัญทางสถิ ติ ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจจะเกิ ด จาก
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในตัวแปรชั้นปี ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่ งจากการเรี ยนรู ้ในระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายมีการส่ งเสริ มพฤติกรรมความมีวินยั ด้านความรับผิดชอบ
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ทางการเรี ยนให้กบั นักเรี ยนโดยมีการแจ้งคะแนนพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอเป็ นการกระตุน้ และปลูกฝั ง
ให้ผเู ้ รี ยนต้องควบคุมพฤติกรรมการเรี ยนด้วยตนเองส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนต้องรักษาระเบียบวินยั ในการเรี ยนได้แก่ 1)
ความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน นักเรี ยนทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จเรี ยบร้อย ติดตามงานไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้งหรื อ
หลี กเลี่ ยง ไม่ทากิ จกรรมหรื องานอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจากที่ ได้รั บ 2) ความขยันหมัน่ เพี ยร มี ความพยายามอย่า ง
สม่าเสมอเพื่อให้ได้รับผลสาเร็ จในงาน เอาใจใส่ อย่างต่อเนื่ อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3) ความตรงต่อเวลา
คื อ การเข้า เรี ย นตรงเวลา การทางานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายได้ค รบถ้วน และส่ งงานทันตามเวลาที่ กาหนดให้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กุลชา ศิ รเฉลิมพงศ์ (2544) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 316 คน โรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนมีวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองที่ มีการ
ปฏิบตั ิมากที่สุดคือด้านความรับผิดชอบ ที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ ด้านการกระทาตามระเบียบของทางโรงเรี ยน
โดยเสนอแนวทางการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ มีลาดับแนวทางสู งสุ ด 3
ลาดับแรก คื อ ประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กเผยแพร่ ความรู ้ และประโยชน์ของความมี วินัยในตนเองโดยเสี ยงตามสาย
นาบุคคลที่มีผลงานและแบบย่างที่ดีมาเผยแพร่ และอภิปลายถึงประโยชน์และโทษของการปฏิบตั ิ ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบของสถานศึ กษาและสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิชุดา หรรษาจารุ พนั ธ์ (2540, น. 103)
ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ซึ่ งมีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในวิชาชี พมากจะมีการรับรู ้ว่าตนเองมีความพร้อม
ในการเรี ยนรู ้สูงกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
ผลการศึ ก ษาความมี วิ นัย ของนัก เรี ยนที่ เ รี ย นรู ้ ผ่ า นระบบจัด การการเรี ย นรู ้ บ นเครื อข่ า ย ระดับ ชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั สู งขึ้ นอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
3.หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ทุกโรงเรี ยนมี
เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาเป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ เป็ นเพราะระบบจัดการเรี ย นรู ้ บ น
เครื อข่ายเป็ นระบบที่ออกแบบโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมีการนาเสนอกิจกรรมเนื้อหา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรม
กระดานเสวนา กิ จกรรมแบบฝึ กหัด ที่ ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนซ้ าได้ทุกครั้งตามความต้องการสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองอย่างอิสระและสะดวก จากสถานที่ใด เวลาใดก็ได้ตามระยะเวลาที่ได้กาหนดหรื อกากับไว้ในกิจกรรม อีกทั้ง
ผูเ้ รี ยนยังสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูส้ อนได้โดยผ่านระบบออนไลน์ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
มากขึ้ นนอกจากนี้ ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒ
ั นาขึ้ นมี สื่อการสอนที่ หลากหลายทั้งสื่ อเนื้ อหาและแหล่งค้นคว้า
เพิ่มเติมสอดคล้องกับยืน ภู่วรวรรณและสมชาย นาประเสริ ฐชัย (2546) กล่าวไว้วา่ การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ผ่านเครื อข่ายผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนอะไรก็ได้ เรี ยนเวลาใดก็ได้ตามความต้องการ ผูเ้ รี ยนจะพอใจกับการเรี ยนรู ้ที่
มีความอิสระและคล่องตัว การเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอีเลินนิ่ งจะทาให้ลดระยะเวลาการเรี ยนรู ้ได้มากกว่า 50
เปอร์ เ ช็ น ต์แ ละเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยกว่ า การเรี ย นการสอนแบบเดิ ม 30-60 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สอดคล้อ งกับ กิ ต ติ พ ัน ธ์
อุดมเศรษฐ์ (2547: 5) ที่ได้เสนอแนวทางสาหรับการสร้างเจตคติ ต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายด้านผูเ้ รี ยนไว้ว่าผูเ้ รี ยน
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จะต้องสามารถเข้ามาศึกษาบทเรี ยนค้นหาความรู ้และข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาทุกสถานที่สามารถเรี ยน
ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตสามารถเลือกเรี ยนตามความยากง่ายก่อนหลังได้ตามความถนัดของ
แต่ ละบุ ค คลหากมี ข ้อสงสัย ในบทเรี ย นสามารถตั้งค าถามเพื่ อสอบถามครู ผูส้ อนได้ส ามารถฝากค าถามหรื อ
ข้อคิ ดเห็นหรื อนัดสนทนาระหว่างเพื่อนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ สามารถทากิ จกรรมตามที่ ได้รับมอบหมาย
เช่น ทาแบบฝึ กหัดและส่ งการบ้านได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การเรี ยนการสอนบนเครื อข่าย มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่ องจาก
นักเรี ยนมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ Internet จึงสามารถแก้ไขปัญหาและเรี ยนรู ้ระบบได้อย่างรวดเร็ ว
1.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่าย ไปใช้ จะต้องมีการปรับปรุ งและประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้นๆ และสอดคล้องกับการ
เรี ยนการสอนที่ตอ้ งการยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายสามารถสร้างเสริ มและแก้ไขปัญหา
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เพราะนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
1.3 การเรี ยนการสอนบนเครื อข่าย ต้องอาศัยการเสริ มแรงเพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยตนเอง
นอกเวลาเรี ยนและการจัดความยากง่ายของบทเรี ยนและการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอนที่ น่าสนใจเพื่ อให้
นักเรี ยนสามารถเข้าไปใช้ระบบได้อย่างต่ อเนื่ องด้วยตนเอง และครู ผูส้ อนก็ตอ้ งมี ปฏิ สัมพันธ์กบั นักเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นในเรื่ องของการตรวจแบบฝึ กหัด การตอบกระทู ้ กระดานข่าวเวลานักเรี ยนเกิดข้อสงสัยระหว่างเรี ยน
1.4 ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และระบบบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน (LMS) ในส่ วนของระบบ
อินเทอร์เน็ตจะต้องมีความเร็ วที่เพียงพอสาหรับเข้าถึงข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ การดาวน์โหลดข้อมูล และการโต้ตอบ
ที่ทนั ต่อกิจกรรมต่างๆ ร่ วมถึงการเข้าสื บค้นข้อมูลเว็บไซต์และกิจกรรมที่ตอ้ งเชื่ อมต่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ในข้อมูลต่างๆ และเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดในการเรี ยนการสอนและการวิจยั
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษาศาสนา
และวัฒนธรรมของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายในเนื้อหาอื่นๆ และในระดับช่วงชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรทาการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัด การ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุ งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
2.3 ควรศึ กษาตัวแปรอื่นๆ เช่ น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิ ดสร้างสรรค์
ความสามารถในการตัดสิ นใจ เป็ นต้น
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