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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี จังหวัดก าแพงเพชร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ E1/E2 สถิติ t-test 
Dependent และค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค้าส้าคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ / สังคมศึกษา 
 

Abstract 
 The objective of this research is 1) to develop electronic lessons social studies course 
Laws in everyday life to be effective according to the criteria 70/70 2) To compare the learning 
achievements before and after learning from learning with electronic lessons of Grade 6 students. 
3) To study the satisfaction of grade 6 students learning with electronic lessons. Laws in everyday 
life. Population and samples used in research He is a grade 6 student at Ban Thung Setthi School. 
Kamphaeng Phet Province, second semester, academic year 2021, 1 room, 11 students, by means 
of specific selection. The tools used in the research consisted of 1) Social Studies Learning 
Management Plan 2) lessons (E-learning) on law in daily life 3) Social Studies Achievement Test and 
4) Student satisfaction questionnaire towards lessons(E-learning) The data were analyzed using 
percentage E1/E2, t-test statistics, Dependent group, and mean, standard deviation. 
Keywords: E-learning lessons / social studies 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และ
ผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4) 
 โลกได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อปริศนา หลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ว่าเกิดการระบาดของ
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเชื่อว่ามีต้นตอมาจากตลาดสดที่ขายอาหารทะเลและอาหารป่าในเมืองอู่ฮั่น โดยหลังจาก
เก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้น าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ในเวลาต่อมา จีนและองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ
ว่า ไวรัสชนิดนี้คือ "เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่" (บีบีซี, 2563) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท า
ให้ทั่วโลกต่างเฟ้นหามาตรการรับมือที่ดีที่สุด ก่อนมาลงเอยด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social 
Distancing จนน าไปสู่การปิดเมือง ปิดเศรษฐกิจ และปิดสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา กลายเป็นสาเหตุให้นักเรียน
จ านวนกว่า 1.5 พันล้านคน หรือมากกว่า 90% ของนักเรียนทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบ(กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา, 2564) 12 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยหญิงจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยคน
แรกกระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2563 ว่าพบนักท่องเที่ยวหญิงวัย 61 ปี สัญชาติจีน ซึ่ง
มีภูมิล าเนาอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาเริ่มพบคนไทยที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวจีนติดโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีท่าทีที่จะลดความรุนแรงลงแม้แต่น้อย กลับมีผู้เสียชีวิตและพบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน จึงส่งผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) เตรียมความพร้อมจัดรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศต้องมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม โดยก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในแต่ละพื้นที่ไว้ ทั้งหมด 5 รูปแบบประกอบด้วย การเรียนแบบ On-Site คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่ง
เหมาะส าหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากาก
อนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข การเรียนแบบ On-Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ 
DLTV  การเรียนแบบ Online ครูผู้สอนท าการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนแบบ On-Demand  ผ่าน
ระบบแอปพลิเคชั่นและการเรียนแบบ On-Hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EDU)ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งพบผู้ติดเชื้อ
แพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลา
การทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ในการนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก าแพงเพชร จึงมีมติให้
สถานศึกษางดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม เป็นต้นไป โดยให้จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ On-Air, Online, On-Demand  และ On-Hand (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร, 2564) 

ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทุ่ง
เศรษฐี จังหวัดก าแพงเพชร จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนมา
เป็นแบบออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้ากัน โดยให้มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ On-Hand ครูผู้สอนให้นักเรียนมา
รับใบงานที่โรงเรียนทุกวันจันทร์ และการเรียนแบบ Online ครูผู้สอนท าการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ งด
เดินทางมาเรียน งดรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก งดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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  ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากนั้นยังมีบทบาทส าคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 ท าให้ด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ ได้อย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
(จารุวรรณ ภู่ระหงษ์, 2555) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ถือเป็นการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเปรียบเหมือนห้องเรียนเสมือนจริงโดยกระท าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในลักษณะ
ของสื่อหลายมิติทั้งข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และมีการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยผ่านทาง  
E-mail, Webboard, Chatroom และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการติดตามการ
วัดผลประเมินผลด้านการเรียนการสอน การบักทึกกิจกรรมด้านต่างๆ ของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) รายวิชา
สังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ สามารถเลือกเวลาที่ตนเองสะดวกในการ
เรียนรู้ และใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาอื่นๆได้อีก
ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่ง
เศรษฐี จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนจ านวน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
  เนื อหา 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก าหนดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
  ตัวแปร 
    ตัวแปรต้น  ได้แก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์(E-learning) เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
    ตัวแปรตาม ได้แก่  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
                                        2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่ง
เศรษฐี จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนจ านวน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวันชั้นประถมศึกษาปีที่6 
  2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินการทดลองมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  1. เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการทดลอง คือเตรียมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอน เตรียมบทเรียนแอพพลิเคชั่น google site ในรูปแบบเว็บไซต์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
  2. เตรียมนักเรียน โดยการชี้แจงผู้เรียนทราบสถานที่เรียน วิธีการเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ และเวลาที่
ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบก่อน
เรียน  
  3. เข้าสู่ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ บทเรียนเว็บไซต์ google 
site รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน โดยมีการจัดการเรียนการสอน 4 บทเรียน เป็นเวลา 4 คาบ
เรียน ดังนี้ 
   3.1 คาบเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย โดยด าเนินการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
     3.1.1 ครูชี้แจงวิธีการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  
     3.1.2 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวันจ านวน 20 ข้อ 
     3.1.3 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องความหมายและความส าคัญของกฎหมายจ านวน5 ข้อ 
     3.1.4 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย 
     3.1.5 ศึกษาใบความรู้และท าใบงาน 
     3.1.6 ท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายและความส าคัญของกฎหมายจ านวน5 ข้อ 

ตัวแปรต้น 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 
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   3.2  คาบเรียนที่ 2 เรื่อง กฎหมายจราจร โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     3.2.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 5 ข้อ 
     3.2.2 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กฎหมายจราจร 
     3.2.3 ศึกษาใบความรู้และท าใบงาน 
     3.2.4 ท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง กฎหมายจราจร จ านวน 5 ข้อ 
    3.3  คาบเรียนที่ 3 เรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     3.3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 5 ข้อ 
     3.3.2 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร 
     3.3.3 ศึกษาใบความรู้และท าใบงาน 
     3.3.4 ท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร จ านวน 5 ข้อ 
   3.4  คาบเรียนที่ 4 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนโดยด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
     3.4.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 5 ข้อ 
     3.4.2 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน 
     3.4.3 ศึกษาใบความรู้และท าใบงาน 
     3.4.4 ท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน จ านวน 5 ข้อ 
     3.4.5 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน จ านวน20 ข้อ 
  4. นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) 
เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจ าวัน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน โดยหาประสิทธิภาพ E1 /E2 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียน 
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรือ่งกฎหมายในชีวิตประจ าวัน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.45/84.55 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน หลังสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ ̅=4.45,S.D.=0.12) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.45/84.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ซึ่งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีการพัฒนาตามขั้นตอน ได้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผล 
และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระรายวิชาสังคมศึกษา ผ่านขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามกระบวนการ และได้
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนการเลือกแบบเจาะจงตามขั้นตอน นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้
นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆ และมีกระดานสนทนาไว้ตอบค าถามส าหรับ
นักเรียนที่มีข้อสงสัยในการเรียนในแต่ละบทเรียนท าให้บทเรียนมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการ
สอน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันสร้างขึ้นมานี้ได้มีการจัดล าดับเนื้อหาจากเรื่องที่ง่ายไปยากและมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 จากการที่นักเรียนได้ทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ทั้ง 4 บทเรียนและบทเรียนที่นักเรียนสามารถท าคะแนนได้ดีที่สุดคือ 
บทเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน รองลงมาคือ บทเรียนเรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรและกฎหมาย
จราจร บทเรียนที่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยคือ บทเรียนเรื่องความหมายและความส าคัญของกฎหมาย จากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น และเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนใด นักเรียนก็สามารถเข้าไปเรียนซ้ าได้ด้วยตนเอง และนอกจากนั้นเมื่อนักเรียนต้องการหาความรู้เพิ่มเติม
นักเรียนก็ยังสามารถเข้าไปที่กระดานสนทนาและฝากค าถามไว้ได้อีกด้วย ผู้วิจัยสังเกตพบว่า นักเรียนนั้นมีความ
กระตือรือร้นที่จะท าใบงานและแบบทดสอบ เพราะว่านักเรียนสามารถรู้ผลการท าข้อสอบได้ทันที จึงท าให้นักเรียน
นั้นตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน พบว่าบทเรียนที่นักเรียนเข้าไปใช้มากที่สุดคือ บทเรียนที่ 2 เรื่องกฎหมายจราจร และ
บทเรียนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาในบทเรียนนี้จะมีภาพประกอบและวิดีทัศน์
ประกอบอยู่ด้วย นักเรียนเข้าไปเรียนตามความสนใจของตนเองสอดคล้องกับอาณัติ รัตนถิรกุล  (2558, หน้า 6) ได้
ระบุไว้ว่าการเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตาม
อัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถท าการโต้ตอบได้เสมือนการนั่งเรียนในห้องเรียนปกตินับเป็นการลด
ช่องว่างทางการศึกษาอย่างแท้จริงท าให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันตลอด 24 ชั่วโมง  
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนเรศ ขันธะรี (2558, บทคัดย่อ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.70/83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับ วัชระ วงษ์ดี (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์
และระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนตากพิทยาคม บทเรียนมีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�̅=4.30,S.D=0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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ดังนี้ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (�̅�̅ =4.40,S.D=0.38) และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี 

(�̅�̅ =4.20,S.D=0.92) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.83/85.77 ซึ่งไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่า (�̅�̅=15.27, S.D=1.27) สูงกว่าก่อนเรียนมีค่า (�̅�̅=11.55, S.D=3.72) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ก าหนดไว้ สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากผู้วิจัยได้
จัดรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดล าดับเนื้อหาเป็นตอนอย่างชัดเจนและทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรู้เก่า
กับความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องในบทเรียนแต่ละบทยังประกอบไปด้วยสื่อและกิจกรรมต่างๆท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เป็นไปตาม อนุชา สะเล็ม (2560, หน้า25) ได้
กล่าวไว้ ในโลกยุคปัจจุบัน E-learning เริ่มมีความส าคัญมากขึ้น จนสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนา
ทักษะการคิด การสืบค้นของผู้เรียน 
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจ าวัน เป็นสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ และเวลาตามที่ต้องการ นักเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง ตามความสนใจ 
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง และพื้นฐานความรู้ตนเองได้อย่างเต็มที่เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญให้อิสระแก่
ผู้เรียน การเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี ถ้า
นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนในเนื้อหาใด สามารถกลับเข้าไปทบทวนอีกได้ตามความต้องการของผู้เรียนเองดังที่ ข่าน 
(2560, หน้า 2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์คือนวัตกรรมที่เข้าถึงได้โดยสะดวกส าหรับผู้เรียน มีการออกแบบที่ดียึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อให้กับผู้เรียน
ทุกคนสามารถที่จะเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่อยู่ในรูปของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ 
ที่มีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเปิดกว้างส าหรับผู้เรียนค าจัดความของการเรียนข้างต้น ท าให้เกิดค าถาม
ถึงคุณลักษณะต่างๆของวิธีการเรียน และเทคโนโลยีสามารถใช้สร้างสรรค์การเรียนที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่
แพร่กระจายความรู้ และที่ส าคัญบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้เรียนสามารถเข้าไปยังแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติม และเนื้อหาในบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นเป็นเนื้อหาที่ได้ปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเนื้อหา
นัน้ไม่มีในหนังสือเรียน และบทเรียนยังสามารถช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ตามศักยภาพและความสนใจ สอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุภัควรกุล และดรุณนภา นาชัยฤทธิ (2560, หน้า 
15) การเรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) นั้นโดยทั่วๆ ไปจะมีขอบข่ายที่ครอบคลุมกว้างและ
หลากหลาย แต่โดยทั่วไปก็จะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได้ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนกสิ  ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือ
สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ อาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ 
(Online Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก เช่นการ
เรียนจากวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย(Video–On-Demand) หรือการใช้ห้องเรียนเสมือน 
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 3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�̅=4.45, S.D.=0.12) นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็นบทเรียนที่มีความน่าสนใจทั้ง
ตัวอักษร ภาพ วิดีโอ ประกอบบทเรียน และนักเรียนส่วนมากให้ความเห็นตรงกันว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา
สังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวันนี้สามารถทราบผลการเรียนโดยการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ทันที 
และสามารถสื่อสารผ่านกระดานสนทนากับผู้สอนได้ทุกเมื่อที่ผู้เรียนต้องการ จากความคิดเห็นของผู้เรียนแสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เห็นประโยชน์จากบทเรียนและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บไซต์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการน าเสนอที่
น่าสนใจการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการตกแต่งภาพสีสัน ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรสีต่างๆเคลื่อนที่ ประกอบ
บทเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นไม่เบื่อหน่ายผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ โดยไม่จ ากัด
เวลาเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใดก็สามารถย้อนกลับไปทบทวนศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาส่วนนั้นได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถบรรลุจุดประสงค์ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับจารุวรรณ ภู่ระหงษ์  
(2555, หน้า 85) พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเลิร์นนิ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องการสืบค้นข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�̅=4.57, S.D. =0.71) 
และสอดคล้องกับ รฐา แก่นสูงเนิน (2558, หน้า 84-85) พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอิเลิร์นนิ่ง
ตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) อยู่ในระดับมาก (�̅�̅=4.17, S.D.=0.91) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจตุรงค์ ตรีรัตน์ (2555, หน้า 109) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเลิร์นนิ่ง เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.77 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
   1. จากการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งยังสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาอย่างไม่
จ ากัด ดังนั้นจึงควรน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ  และระดับชั้นอื่นๆ โดยครูผู้สอนควรท า
ความเข้าใจกระบวนการสอนแบบบูรณาการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2. การน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในห้องเรียน นักเรียนให้ความสนใจ ดังนั้น ผู้สอนควรเตรียม
ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   3. ควรจัดเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน เพื่อสร้าง
ความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้เรียน 

 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
   1. ควรส่งเสริมการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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   2. ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนการสอน
ปกติ และกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ควรมีการศึกษาลักษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับความต้องการและ
ความสามารถของนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน 
  4. ควรมีการวางแผนออกแบบและระบุองค์ประกอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมาย และทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพและความเหมาะสมของผู้เรียน 
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