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บทคัดย่อ 

งานวิจัยในชั้นเรียนน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ออนไลน์  ประชากรในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ าปีที่  1 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)  จ านวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิ จัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจโดยการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 2) หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอ่
การเรียน เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.61 
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Abstract 
 The classroom research had the objectives 1) to study the pre-and post- learning 
achievement of Matthayomsuksa 1 students who study Social Studies, Religion, and Culture 
subject on the legal protection of human rights through online learning, and 2) to study 
Matthayomsuksa 1 students' satisfaction towards Social Studies, Religion, and Culture subject on 
the legal protection of human rights after online learning. The population in this research 
Matthayomsuksa 1 The sample group was students in Mathayomsuksa 1/6 comprised 40. 
Students in the 2nd semester of Academic Year 2020 at Kanchanapisek Wittayalai Nakhon 
Pathom (Pratamnak Suankularb Matthayom) by purposive sampling. The instruments used in 
the research included lesson plans of online learning activity management for Social Studies , 
Religion and Culture subject on the legal protection of human rights, the learning achievement 
test, and a satisfaction questionnaire about online learning activity management. The data were 
analyzed by frequency distribution table, mean, percentage, and standard deviation (S.D). The 
results of the study revealed that 1) the post-learning achievement in Social Studies, Religion, 
and Culture subject through online learning activity management was higher than the pre-
learning and 2) After online learning, it was found that the students were satisfied with the 
overall lessons on the legal protection of human rights at the highest level with a mean of 4.55 
and standard deviation of 0.61. 
 

Keywords : Learning Achievement / Online Learning Activity Management 
 

บทน า 
 การจัดการเรีย นรู้ในปัจจุบัน  มารีวัล  เลิศสาครศิ ริ, จุรีย์ นฤมิต เลิศ , แล ะกิติยา สมุท รประดิษฐ์  
(Lertsakornsiri, Narumitlert, Samutpradit, 2021: 15) ได้กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้มีผู้ติดเชื้อจ านวนมากและเพิ่มจ านวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ มีการปรับการเรียน
การสอนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีมากขึน้ รัชดากร พลภักดี (Phonpakdee, 2020: 1) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียน
การสอนผ่านสื่อออนไลน์เป็นการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาพบกัน สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ทุกที่ มีการใช้ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนและผู้สอน
สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ แอปพลิเคชันที่นิยมใช้ในการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน เช่น OBS 
Skype Zoom Google classroom Google meeting Microsoft team Facebook Line เป็นต้น ซึ่งเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีสามารถโหลดใช้ได้เหมาะกับการเรียนผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก  
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วัลยา แซ่ จ่ิว (Zaejew, 2015: 1039) ได้กล่าวถึง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่
สามารถพัฒนาการคิดของนักเรียน และเป็นวิชาที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตใ นสังคมได้ 
ปัญญา รุ่งเรือง (Rungruang, 2008: 4) ได้กล่าวถึง วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่ เน้ือหากว้าง  การที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับต ่าอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ครูขาดการใช้สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงครูผู้สอนยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนด้านผู้ เรียนพบว่าในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เรียน
ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการน าไป ใช้ การส ร้างองค์ความรู้ รวมทั้งไม่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยูใ่ห้เขา้กับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ตลอดจนไม่สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดที่ถูกต้องใน
เร่ืองที่ศึกษาได้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เน้นการท่องจ าเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
สอบเท่าน้ัน  

จากผลการศึกษาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) พบว่า นักเรียนบางส่วนมีผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 13 ห้อง พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1/6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ต ่ากว่า
ห้องเรียนอื่น ทั้ง น้ีจากการที่ผู้วิ จัยสังเกตการสอนในห้องเรียนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นเร่ืองที่
ซับซ้อนเข้าใจยากจึงท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย มีความรู้สึกไม่อยากเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน รวมไปถึง
ไม่มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่า สิ่งเหล่าน้ีสะท้อน
ถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน ครูยังใช้ รูปแบบและวิธีการสอนบรรยายให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่ 
โดยครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางเน้นการถ่ายทอดความรู้และเน้ือหามากกว่าการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียน
ได้พัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น นับได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งพิจารณาหาทางแก้ไข ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้สอนจึงต้องแสวงหานวัตกรรมทางการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้อง
พัฒนาระบบให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและเน้ือหาได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบการศึกษาของไทย ท าให้มีการน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ รัชดากร 
พลภักดี , (Phonpakdee, 2020: 2) ได้กล่าวถึง  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
สามารถใช้สื่อออนไลน์กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนและติดตามงานมอบหมาย ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้า
เรียนและซักถามผู้สอนได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนแล้วโพสต์เพื่อใช้ในการสอน เช่น คลิปวีดีโอ 
เอกสารเน้ือหาที่เป็น Word หรือ PDF เป็นต้น ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่น่าสนใจและฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเอง
มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการเรียนมากขึ้น นฤมล บุญส่ง (Bunsong, 2018: 
2883) ได้กล่าวถึง สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีบทบาทสร้างแรงผลักดันต่อ
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การอยากรู้ อยากเรียน ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ สร้างแนวคิด เร่ืองที่จะเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ผู้สอนท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาที่ผู้เ รียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างรอบด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้
การสอนออนไลน์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน 
 ดังน้ันในงานวิจัย น้ี ผู้วิ จัยจึงต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนและยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ

บุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
2. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธขิอง

บุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบคุคล 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีความพึงพอใจต่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบคุคล  
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 ห้องเรียน นักเรียนหมด 473 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพราะเป็นห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ต ่ากว่าห้องอื่น 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบคุคล จ านวน 6 แผน ระยะเวลา 6 คาบ 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล โดยการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เ ร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล โดยการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 10 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
 
 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครือ่งมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล จ านวน 6 แผน ระยะเวลา 6 คาบ ด้วยวิธีการใช้สื่อประสมร่วมกับการ
เรียนรู้แบบใช้ค าถาม (Questioning Method) สื่อประสมที่ครูผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
ได้แก่ power point วีดีโอ รูปภาพ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม
ครูผู้สอนจะมีการเตรียมค าถามที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เขียนลงในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย
ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารต าราหนังสือ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีโครงสร้าง
เน้ือหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล จากน้ันน าแผนการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้และพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงค์  
(IOC : Index of item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลจากการพิจารณา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง 0.70 - 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) กับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1/5 จ านวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยคร้ังน้ีและยัง
ไม่ได้เรียนเร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล น าผลการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่งซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1/6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 40 คน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีวิธีการสร้างโดยผู้วิจัยศึกษาจากต ารา เอกสารเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผล วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละเน้ือหา แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ จ านวน 50 ข้อ ซึ่งเป็นแ บบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส ร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
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ประเมินผล 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการการออกแบบสื่อและเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือห า โดยใช้ดัชนีความส อดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ จุดประสงค์  (IOC : Index of item objective 
congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลจากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า
ระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5 
จ านวน 38 คน ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีและยังไม่ได้เรียนเร่ือง 
กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล มาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้
เทคนิค 27% โดยเลือกข้อสอบที่มีคา่ความยากง่ายที่มีคา่อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.20 ขึ้นไป จากน้ันผู้วิจัยท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากและมีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาเป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ น าคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 และน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  3. แบบประเมินความพึงพอใจวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล โดยการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 จ านวน 10 ข้อ มีขั้นตอน ดังน้ี โดย
การศึกษาเอกสารและงานวิชาการเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จากน้ันจึงสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จ านวน 10 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างขึ้น ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่
ต้องการวัด ลักษณะข้อความ และความเหมาะสมในการใช้ภาษา  โดยวิธีหาค่า (Index of item objective 
congruence: IOC) เพื่อหาผลรวมของคะแนนในประเมินความพึงพอใจแต่ละข้อ โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ผลจากการพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง มีค่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากน้ันผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างประเมิน
ความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิ จัยชี้แจงผู้ เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 ข้อ 

3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผู้วิ จัยเป็นผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง 
กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยใช้สื่อประสมร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม (Questioning Method)  
จ านวน 6 คาบ ในแต่ละคาบเรียนครูใช้สื่อการเรียนรู้หลายอย่างมาสัมพันธ์กัน ได้แก่ Power Point ใช้ประกอบการ
อธิบายเน้ือหา พร้อมทั้งมีการอัปโหลดไฟล์ลงในชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อให้นักเรียนสามารถ
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ศึกษาทบทวนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการเรียนรู้วีดีโอครูเปิดให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และอัปโหลดไฟล์ลงในชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อให้นักเรียนสามารถดูย้อนหลงั
ได้ สื่อการเรียนรู้รูปภาพครูให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น  สื่อการเรียนรู้เว็บไซต์ครูสร้าง
แบบทดสอบง่ายๆ ระหว่างเรียน เช่น เกมส์ Vonder go นักเรียนร่วมกันท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และ Padlet 
ให้นักเรียนสรุปเน้ือหาสั้นๆ แสดงความคิดเห็นออนไลน์ สื่อการเรียนรู้เว็บแอปพลิเคชั นครูใช้วงล้อค าถาม ใช้สุ่มชื่อ
นักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรม ร่วมกับวิธีการใช้ค าถาม (Questioning Method) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่ง
จะช่วยเน้นความเข้าใจและประเด็นส าคัญของเน้ือหาได้ 

4. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดิม  

 5. ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 6. น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล และแบบประเมินความพึงพอใจวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบคุคลไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและแปลผลตอ่ไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล    
ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการตรวจผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินผล

ความพึงพอใจที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิ

ของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาวิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( x ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์   โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาวิเคราะห์ ได้แก่ 
การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
   โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปรผลความพึงพอใจ ดังน้ี  
 

ค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ 
4.50 - 5.00  มากที่สุด 

   3.50 - 4.49  มาก 
   2.50 - 3.49  ปานกลาง 
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   1.50 - 2.49  น้อย 
   1.00 - 1.49  น้อยที่สุด 
  

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
ตอนที่  1  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมาย

คุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไล น์ แสดงผลดังตาราง
ที่ 1 และ 2 

 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบคุคล 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม x  S.D. 
ค่าร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

ก่อนเรียน 40 40 20.51 1.43 51.35 

หลังเรียน 40 40 32.28 1.62 80.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 20.51 คิดเป็นร้อยละ 51.35 ของคะแนน
เฉลี่ย และหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.28 คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ของคะแนนเฉลี่ย  ผลการศึกษากล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของบุคคล ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

กลุ่ม
ทดลอง 

N คะแนน
เต็ม 

 

x  
 

 
 

S.D. 
 

∑D 
 

∑D2 
 

 

ก่อนเรียน 40 40 20.51  1.43 235 55225  
 หลังเรียน 40 40 32.28   1.62  
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบคุคล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 
  ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวน
กุหลาบมัธยม) หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ดังแสดงผลในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

ข้อท่ี ประเด็นการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1 ครูช้ีแจงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

4.49 0.51 มาก 

2 ครูให้ค าปรึกษาแนะน าดูแลนักเรียนในโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์อย่างท่ัวถึง 

4.39 0.58 มาก 

3 การเรียนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นวิธีท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนมีบรรยากาศการเรียนท่ีสนุกสนานและ  
ไม่เครียด 

4.64 0.64 มากท่ีสุด 

4 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ท าให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน  

4.52 0.54 มากท่ีสุด 

5 ผู้สอนมีวิธีสอนที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 4.38 0.71 มาก 
6 การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 

ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการคิด แก้ปัญหา และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกัน
และกัน 

4.62 0.60 มากท่ีสุด 

7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน ์ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
อยากเรียน 

4.61 0.66 มากท่ีสุด 

8 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.75 0.55 มากท่ีสุด 
9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 4.68 0.67 มากท่ีสุด 
10 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.45 0.64 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.55 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 
 
สรุปผลการวิจัย  
จากการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ได้น าเสนอผลปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.51 คิดเป็นร้อยละ 51.35 ของคะแนนเฉลี่ย และ
หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.28 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของ
คะแนนเฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ นักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.55 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.61 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่ผู้วิจัย น ามาใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Power Point วีดีโอ รูปภาพ เว็บไซต์ เว็บ
แอปพลิเคชัน เป็นต้น ร่วมกับวิธีการใช้ค าถาม (Questioning Method) ที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดของ
ผู้เรียน ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เ รียนมีความรู้ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ รู้ จักการวางแผนในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากน้ีนักเรียนยังสามารถเข้าไปศึกษา ทบทวน เน้ือหาจากสื่อกาเรียนรู้ที่
ครูผู้สอนอัปโหลดไว้ในชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom ได้ทุกที่ทุกเวลา ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
สามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองและเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงในการด าเนินชีวิต จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้
แบบออนไลน์จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสื่อตา่ง ๆ  ท าให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวงัได้ 
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 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ฑา พันธเสน , ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ และสุวรรณา อินทร์น้อย 
(Panthasen, Kantathanawat and Innoi, 2020: 33) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
แบบเกมเป็นฐานที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปวีณวสัสา บ ารุงอุดมรัชต์ และอัมพร วัจนะ (Bumrungudomrat and Wutchana, 2021: 270) ผลการวิ จัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง สมดุลเคมี หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites สูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจาก
บทเรียนออนไลน์ Google Sites มีบทเรียนสอดคล้องกับการทดลอง  อีกทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอนจาก 
Google Sites เร่ือง สมดุลเคมีท าให้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ตามความต้องการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญชัย ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา (Khuana and Khuana, 
2020: 303) ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนบทเรียนออนไลน์รายวชิาการจัดการเรียนรู้สูงกว่ากอ่นเรียน 
ทั้ง น้ีอาจเน่ืองมากจากบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นน้ันมีคุณภาพจากขั้นตอนการพัฒนาที่ เป็นระบบ มีความ
น่าสนใจ มีสื่อที่หลากหลาย สามารถเข้าไปทบทวน หรือทดสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
รุ่งอรุณ พรเจริญ และทรงสิริ วิชิรานนท์ (Porncharoen and Wichiranon, 2020: 70) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ท าให้เกิดการกระตุ้นสร้างความสนใจให้กับนักศึกษา เช่น การน าเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้ YouTube 
รวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดตามความก้าวหน้าหลังจากมอบหมายงานให้นักศึกษา ซึ่งสื่อการสอนที่อยู่ใน
รูปวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาได้อย่างต่อเน่ือง 
สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาได้อย่างทันทีเมื่อมีการซักถามเข้ ามาในสื่อสังคมออนไลน์ ติดตามงานที่ได้
มอบหมายให้กับนักศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโต้ตอบได้อย่างทันถว่งท ี
  ดังน้ันจะเห็นได้ว่าแม้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์แต่สามารถพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้อย่าง
เด่นชัด เน่ืองจากจะช่วยเพิ่มโอกาสการอภิปรายร่วมกันนอกห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือมีโอกาสคิดทบทวน
เกี่ยวกับสิ่งที่ เคยได้เรียนไปแล้วซ ้าอีกคร้ังนอกห้องเรียนตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก ท าให้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้ เรียนพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น การสอนออนไลน์เป็นเคร่ืองมือที่ สนับสนุนการสอนที่ เน้นความร่วมมือของ
ผู้เรียนในการเรียนและท ากิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย กิจกรรมและการประเมินที่หลากหลาย 
นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบออนไลน์ยังช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ดังน้ันการรู้แบบออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเพราะเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา 
 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 4.55 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เน่ืองจากเน้ือหาสาระที่เรียนไม่ยากเกินไป และความรู้ที่ได้รับเป็นเร่ืองที่สามารถน าไปใช้ใน
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ชวีิตประจ าวันได้ นักเรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ สนทนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนกับเพื่อนผ่าน
ระบบออนไลน์ อีกทั้งยังได้ท ากิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีการน าเสนอข้อมูลสรุปเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียน
กล้าแสดงออกจนได้รับความรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมี
การแสวงหาความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ดึงดูดความสนใจ มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ ท้าทายความคิด มีการใช้
สื่อวดีีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ เสมอ และมีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมในการเรียนในแต่ละชั่วโมง ทั้งน้ีผล
การศึก ษ าดัง กล่ าวยั งส อดคล้อ งกั บผ ล การศึก ษ าขอ ง ป วีณ วั สส า บ ารุงอุ ด มรัช ต์  แ ล ะอั มพร วัจนะ 
(Bumrungudomrat and Wutchana, 2021: 271) ที่ศึกษาเร่ืองการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เร่ืองสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาคว ามรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ 
Google Sites อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 3.93 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.71 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรินทร์ เพชรไทย (Phetthai, 2017: 80) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการ
ใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิ ร์นน่ิง มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.37 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมให้ผู้เ รียนเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน 
อยู่ในระดับดี  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญชัย ขัวนา และธารทิพย์ ขัวนา (Khuana and Khuana, 
2020: 303) เร่ืองการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E - LEARNING) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์รายวิชาการจัดการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง น้ีอาจเน่ืองมาจากบทเรียนออนไลน์มีการ
ตอบสนองและเร้าความสนใจ มีการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน ผู้เรียนกับผูเ้รียนสามารถกลับไปทบทวน เรียนซ ้า 
ท าแบบทดสอบได้บอ่ยคร้ังตามที่ต้องการ สามารถควบคุมบทเรียนได้ตามที่ต้องการ เป็นการแก้ไขปัญหาของผู้ เรียน
ในเร่ืองที่ยังไม่เข้าใจ และยังสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1) ครูผู้สอนควรท าการปฐมนิเทศให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ถูกตอ้ง ชัดเจน และไม่เกิดปัญหา ตลอดจนชี้แจงประโยชน์ของการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิค-19 เพื่อสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้ 
      2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ครูผู้สอนต้องปรับให้สอดคล้องกับสถ านการณ์ เช่น จ านวน
นักเรียน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรมีการปรับให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
   3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ครูผู้สอนต้องคอยให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดทุกขั้นตอน และควรมีการเสริมแรง เช่น กล่าวชมเชยหรือให้รางวัลแก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียนและดูแลใหค้วาม
ช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น 
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  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
           1) ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เช่น วิธีการสอนแบบใช้สื่อ AR 
(Augmented Reality) การใช้โปรแกรม Microsoft Teams การใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle 
เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิง่ขึ้น ทั้งน้ีควรเลือกเทคนิคให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับสถานการณ์และควรมีการเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
   2) ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โดยศึกษาในตัวแปรประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก
การศึกษาคร้ังน้ี เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิ เคราะห์ เน่ืองจากทักษะดังกล่าว
มีความส าคัญและเป็นพื้นฐานต่อการเรียนในทุก ๆ รายวิชา ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ และท าให้การเรียนรู้สามารถด าเนินต่อไปได้ในทุกสถานการณ์
เพราะการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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