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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนา ทดลองระบบและประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษาปี6ไปจนถึงนักเรียนที่ระดับ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ�านวน 600 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

ค่าเฉลีย่ของคะแนน (     ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ท่ีเรียน

ด้วยการจดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลักับการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตริะหว่างกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติค่าที ( t-test แบบ independent) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน

โดยใช้สถิตค่ิาทแีบบจบัคู่(Paired-Samples t-test) ผลการวจิยั พบว่า การด�าเนนิงานพัฒนาระบบฐานข้อมลู

สื่อการเรียนรู ้ออนไลน์ในการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21  

ประกอบไปด้วย5 ระบบ มีประสิทธิภาพระดับ มากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน 

โดยจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และมีคะแนน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดผลการวิจัย พบว่า  

การด�าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่21ประกอบไปด้วย5 ระบบ มีประสิทธิภาพระดับ มากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการ

เรยีนรูแ้บบปกต ิและมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01ความพึงพอใจ 

ของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรียนรูดิ้จทัิล โดยรวม อยู่ในระดบัพึงพอใจมากทีสุ่ด 

ค�าส�าคัญ: อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 
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ABSTRACT

  The purpose of this research is to develop, test and evaluate the development of Digital 

Learning Kingdom. The samples Students in Grade 6 to Grade Students 6 and vocational total of 

600 people, the statistics used in the research. Consisting of an average of the scores (    ) and 

standard deviation (SD) test the difference between the average score of students with learning 

management systems kingdom digital learning for learning, usually between the experimental 

group and the control group. using statistical t-test ( t - Test and independent).Comparing  

the average scores before and after using statistical paired t ( Paired - the Samples, t - Test). 

The results showed that the development of database 21 consists of five systems have the highest 

level of achievement of students. The learning management system with digital learning  

kingdom higher than the normal learning. The score higher than before the study. A significant 

statistical level 01. Satisfaction of students learning management systems kingdom digital  

learning overall level of satisfaction of the results showed that the operation of the database. 

Online learning materials to build digital learning to improve workforce of century 21 comprising 

5.The most powerful system The score higher than before the study. A statistically significant  

level 01. Satisfaction of students with learning management systems, learning digital realm  

as a whole in the most satisfaction.

Keywords: Digital learning Kingdom

x

บทน�า 

 โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู ้

ดิจิ ทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่  21  

(A Construct of Digital Learning Kingdom for 

Development 21stCentury Skill Workforce)  

เป็นหนึ่งในวิธีการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องความ 

ไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา  

ซึ่งส่งผลให้ผู้ทีข่าด โอกาสหรือไม่มีโอกาสได้ศกึษา

ในระบบโรงเรียนปกติต้องไปประกอบอาชีพที่ 

คนเหล่านัน้ไม่ได้ชอบหรอือยากท�าก็ได้ หากแต่ด้วย

วุฒิการศึกษาหรือความรู้มีเฉพาะระบบโรงเรียน

อาจไม่ได้ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะแรงงานให้ 

พวกเขามีโอกาสที่ดีกว่านั้นได้ การที่ประเทศไทย 

จะมีแหล่งเรียนรู ้ ท่ีครบวงจร มีสื่อการศึกษาที่ 

หลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท และ 

ไม่จ�ากัดเวลา สถานที่ และจ�านวนผู ้เข้าใช้สื่อ 

เหล่านั้น อาจเป็นช่องทางที่ท�าให้โอกาสของการ

ศึกษาหาความรู ้อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นและสามารถ

พัฒนาตนเองได้ด้วยตนเอง แม้จะไม่สามารถ 

ได้เรียนในระบบโรงเรียนปกติก็ตาม แต่ในขณะ

เดียวกัน อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนา

แรงงานนี้ก็ไม่ได้สร้างไว้เฉพาะผู ้ที่ขาดโอกาส

เท่านัน้ ผูท่ี้ศกึษาในระบบโรงเรียน ก็สามารถศกึษา

และหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเองเช่นกัน ซึง่ความสามารถในการเรยีนรูไ้ด้ด้วย

ตนเองหรอื Self-Directed Learning นีก็้เป็นทักษะ

ท่ีจ�าเป็นและส�าคัญที่สุดในศตวรรษท่ี 21 ด้วย  

เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลน้ีสามารถท�าให้ผู้เรียน

เกิดการพัฒนาทกัษะในด้านต่าง ๆ ทัง้ทกัษะความรู้ 

ทักษะในการประกอบอาชพี และเพ่ิมทกัษะการเป็น

นักเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีท�าให้การ

ศึกษาของประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ 

ฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที่ 21 

 2. เพื่อทดลองระบบและประเมินคุณภาพ

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ 

และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการฐานข้อมูลการ

เรียนรู้ระบบย่อยเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการด�าเนินงานวิจัย

 ผู้วิจัยได้ด�าเนนิค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม 

และเรียนรู ้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิ ทัล 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีขั้นตอน คือ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือ 
Self-Directed Learning นีก็้เป็นทักษะท่ีจําเป็นและ
สําคัญ ท่ีสุดในศตวรรษท่ี  1 ด้วย  เพ่ือพัฒนา

แรงงานแห่งศตวรรษท่ี  1 เพ่ือให้อาณาจักรการ

เรียนรู้ดิจิทัลนีส้ามารถทําให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะในด้านต่าง ๆ ทัง้ทักษะความรู้ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะการเป็นนักเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีทําให้การศึกษาของ
ประเทศเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือพฒันาระบบอาณาจักรการเรียนรู้
ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ

ฐานข้อมลูการเรียนรู้ระบบย่อยเพ่ือพฒันาแรงงาน

แหง่ศตวรรษท่ี 1   
 . เพ่ือทดลองระบบและประเมินคณุภาพ
การพฒันาระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดจิิทลัตา่งๆ 
และพฒันาระบบกลางเพ่ือจดัการฐานข้อมลูการ

เรียนรู้ระบบยอ่ยเพ่ือพฒันาแรงงานแหง่ศตวรรษท่ี 1  
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการดาํเนินงานวจิัย 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม 
และเรียนรู้แนวคดิทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พฒันาระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดจิิทลัในประเทศ

ไทยและตา่งประเทศ โดยมีขัน้ตอน คือ  

 

 
 

ภาพที่  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

แนวคิดจาก :  
- ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของเดก็ 
- การบูรณาการห้องสมุดดิ จิทัลกับอีเลิ ร์น น่ิง

สําหรับเดก็ 
- แนวทางการพฒันาฐานข้อมูลดิจิทลัสําหรับเด็ก

และเยาวชน 
- ตวัอย่างฐานข้อมลูดิจิทลั 

การพัฒนาระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือพัฒนา
แรงงานแห่งศตวรรษท่ี 1 

1. ฐานข้อมลูสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
2. ฐานข้อมลูสื่อ e-book 
3. ฐานข้อมลูพิพิธภณัฑ์เพ่ือการเรียนรู้ด้านวฒันธรรม
เสมือนจริง 3 มิติ 

4. การพฒันาระบบฐานข้อมลู e-learning 
5. ระบบชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ 

- การจัดทําต้นแบบBlueprint ของระบบอาณาจักร

การเรียนรู้ดิจิทลัฯ 
- การหาประสิทธิภาพและคณุภาพของระบบ 
- การทดลองใช้ระบบ 

ผลผลิตท่ีต้องการ 

ประสิทธิภาพของระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดิจิทลั  
เพ่ือพฒันาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 2 

ความพงึพอใจของผู้ใช้งานตอ่ระบบอาณาจกัรการเรียนรู้

ดิจิทลัเพ่ือพฒันาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 2 
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การด�าเนินการวิจัย

  ผู้วิจัยได้จ�าแนกเป็น 2 ระยะดังนี้

 ระยะที ่1 ข้ันตอนการพัฒนาระบบอาณาจกัร

การเรียนรู ้ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลาง 

เ พ่ือจัดการฐานข ้อมูลการเรียนรู ้ ระบบย ่อย 

เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 5 ระบบ คือ 

 1)  ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

 2)  ฐานข้อมูลสื่อ e-book 

 3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู ้

ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 

 4)  ฐานข้อมลูวรรณกรรมเดก็และเยาวชน

ออนไลน์ 

 5)  ระบบชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ

ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 21  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การด�าเนินโครงการการสร้างอาณาจักร

การเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ท่ี 21 ในระยะท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาและ

วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาความต้องการการพัฒนาระบบอาณาจักร

การเรยีนรูดิ้จทิลัโดยการประชมุระดมความคดิเหน็ 

สนทนากลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลที่ได้รับ 

น�ามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบพัฒนาระบบ

อาณาจักรเพ่ือการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนา

ระบบกลางเพ่ือจัดการฐานข ้อมูลการเรียนรู ้ 

ระบบย่อยเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21  

ซึง่ประกอบไปด้วย 5 ระบบด้วยกัน คือ 1)ฐานข้อมลู

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลสื่อ e-book  

3)ฐานข้อมลูพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรยีนรูด้้านวัฒนธรรม

เสมือนจริง 3 มิติ 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

e-learning และ 5)ระบบชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพออนไลน์ ผลที่ได้รับคือระบบอาณาจักร 

เพ่ือการเรยีนรูด้จิทิลั 5 ระบบ ตามความคิดเห็นของ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เชี่ยวชาญ มี 5 ด้าน คือ  

1 .ความเหมาะสมในการท�างานของระบบ  

2.ด้านความถูกต้องในการท�างานของระบบและ 

3.ด้านความสะดวกและง่ายในการท�างานของ

ระบบ 4.ด้านความรวดเร็วในการท�างานของระบบ 

และ 5.ด้านการรักษาความปลอดภัย

 ระยะท่ี 2 ทดลองระบบและประเมิน

คุณภาพการพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู ้

ดิจิทัลต่างๆ (ระบบย่อย) และพัฒนาระบบกลาง

เพ่ือจัดการฐานข้อมูลการเรียนรู ้ระบบย่อยเพ่ือ

พัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 การด�าเนิน

โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัล 

เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ในระยะที่ 2 

ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองระบบและประเมิน

คณุภาพการพฒันาระบบอาณาจักรเพือ่การเรยีนรู้

ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ 

ฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที ่21 ทีไ่ด้พัฒนาปรบัปรงุจากขัน้ตอน

ที่ 1 พร้อมมีคู ่มือการใช้ระบบไปทดลองใช้ใน 

สถานศึกษาในขอบเขตท่ีศึกษาจ�านวน 30 แห่ง 

ครอบคลมุ 20 จงัหวัด คือ ภาคเหนอืจงัหวัดเชยีงราย 

เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง ภาคตะวันตก จังหวัดตาก 

เพชรบุ รี  ประจวบคี รี ขันธ ์  ภาคตะวันออก  

จังหวัดระยอง ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ภาคกลาง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจิตร พิษณุโลก ภาคใต้ 

จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

โดยผู ้วิจัยอบรมให้ความรู้ผู ้บริหารสถานศึกษา  

ครชู�านาญการ คณะครแูละคณาจารย์ จากสถาบนั 
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การศึกษาผู ้ ใช ้ระบบก่อนด�าเนินการทดลอง  

ในระหว่างด�าเนินการทดลอง ผู ้ วิจัยติดตาม  

สังเกต ปัญหา อุปสรรคในการใช้โปรแกรม พร้อม

แก้ไข ปรับปรุง โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง  

1 ภาคเรียนผลการทดลองสรุปผลการสังเกต 

และ สอบถามโดยใช้เครือ่งมอืวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในสถานศึกษาที่มีต่อระบบ 

 ประชากร

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูช�านาญการ 

คณะครูและคณาจารย์ จากสถาบันการศึกษา  

 2.  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไป

จนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครอบคลุม20 จังหวัด 

ในเขตพื้นที่ที่ศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 1. ผู ้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ 

ผู ้ เชี่ยวชาญด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู ้ทรงวุฒิ  

ครูช�านาญการ คณะครูและคณาจารย์ จ�านวน  

5 ท่าน  2. นักเรียนโดยครอบคลุม 20 จังหวัด คือ

ภาคเหนือ จงัหวัดเชยีงราย เชยีงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง 

ภาคตะวันตก จงัหวัดตาก เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ 

ภาคตะวนัออก จงัหวัดระยอง ชลบรุ ีภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด 

ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร จงัหวัดพิจติร พิษณุโลก 

ภาคใต้ จงัหวัดภเูก็ต กระบี ่ปัตตาน ียะลา นราธิวาส 

จ�านวน 600 คน โดยผู ้วิจัยด�าเนินการก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจ�านวนมาก

จากตัวแปรอิสระที่ศึกษา คือ เพศ และระดับ 

การศึกษา และหลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด�าเนินการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากร

ใน 20 จังหวัดในเขตพ้ืนที่ที่ศึกษา โดยมีจังหวัด 

เป็นตัวแบ่งชั้น (Strata) และคนเป็นหน่วยการสุ่ม

(Sampling Unit) มีรายละเอียดดังนี้

 การศึกษาระยะที ่2 จงึมกีลุม่ตวัอย่างท่ีเป็น

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีจ�านวนท้ังหมด 600 คน โดยผู ้วิจัย 

ด�าเนินการแบ่งนักเรียนเป ็นเป ็น 2 กลุ ่มคือ  

กลุ่มทดลอง 300 คนและกลุ่มควบคุม 300 คน  

ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสังกัด

สถานศึกษาจาก 30 แห่ง สถานศึกษาละ 20 คน

โดยทกุโรงเรยีนจะแบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 กลุม่ คอื 

กลุ่มทดลองโรงเรียนละ 10 คน และกลุ่มควบคุม

โรงเรียนละ 10 คนซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีระดับ

ชั้นแตกต่างกันไป ในลักษณะก่อนและหลังเรียน

และ Control Group และ Experimental Group 

เพ่ือพิสูจน์ว่าการยกระดับของทักษะศตวรรษที่  

21 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหรือไม่โดย ผู้วิจัย 

ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลคะแนนการ

ทดสอบข้อมูลคะแนน

 งานวจิยันี ้ด�าเนนิการโดยจงัหวัดครอบคลุม 

20 จงัหวัด คอื ภาคเหนือ จงัหวัดเชยีงราย เชยีงใหม่ 

ล�าพูน ล�าปาง ภาคตะวันตก จังหวัดตาก เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี 

อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต  

กระบี่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
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สมมติฐานของการวิจัย

 1. ระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัล 

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

ทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูร้ะบบอาณาจกัรการเรยีนรู้

ดิจิทัล สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 3. คะแนนหลังเรียน ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล สูงกว่า 

ก่อนเรียน

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูดิ้จทัิล

อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

รูปแบบการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ี ผู ้วิจัยด�าเนินการวิจัยใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 น้ีเป็นการวิจัย 

และพัฒนาโดยใช้การวิจัยรูปแบบมีกลุ่มควบคุม 

(random control group pretest-posttest design) 

โดยกลุ ่มที่  1 เป็นกลุ ่มทดลอง จัดการเรียนรู  ้

ด้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั และกลุม่ที ่2 

เป็นกลุ่มควบคุม จัดการเรียนรู้แบบปกติเมื่อเสร็จ

สิน้การเรยีน ทัง้สองกลุม่แล้วให้ท้ังสองกลุม่ท�าแบบ

ทดสอบบทเรียนชุดเดียวกัน และน�าผลที่ได้มา

เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบของนักเรียน 

ท้ังสองกลุ่ม โดยใช้ t-test independent ล้วน  

สายยศ และอังคณา สายยศ (2538, น. 249)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 2. แบบประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของ

ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติส�าหรับการบรรยายลักษณะของ

คะแนนจากแบบประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

และแบบประเมนิความพึงพอใจหรับนักเรียนระดบั

ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนรู้

โดยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ (2543, น. 73) ค่าเฉลี่ยของ

คะแนน (     ),ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียที่เรียนด้วย 

การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติค่าที (t-test 

แบบ independent) การเปรียบเทียบคะแนน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าทีแบบจับคู่ 

(Paired-Samples t-test) ก�าหนดนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

x



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
136

ตางรางท่ี 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบฐานข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (n = 5 คน)

รายการ ( ) S.D. ความหมาย

ล�าดับองค์

ประกอบระบบ

4.59 0.53 มากที่สุด

ความสวยงามภาพ 4.87 0.38 มากที่สุด

ความสอดคล้อง

ของเสียง

4.61 0.53 มากที่สุด

เทคนิคการ

ปฏิสัมพันธ์

4.84 0.49 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.48 มากที่สุด

 จากตารางท่ี  1 พบว ่าในภาพรวมผู ้

เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อระบบอาณาจักรการเรียน

รู้ดิจิทัล ค่าเฉล่ียทุกรายการระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาในรายด้านพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็

ความสวยงามภาพท่ีระดับมากที่สุด รองลงมามี

ความเห็นต่อเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ที่ระดับมาก

ที่สุด และมีความเห็นต่อท่ีระดับความสอดคล้อง

ของเสยีงมากทีส่ดุ และมคีวามเหน็ต่อภาพรวมของ

ระบบที่ระดับมากที่สุด

ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยปรากฏว่า 

 ระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัลต่างๆ 

(ระบบย่อย) และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจดัการฐาน

ข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงานแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ระบบด้วยกัน 

ดงัภาพแสดงให้เหน็ผลการพัฒนาระบบอาณาจกัร

การเรียนรู้ดิจิทัล มีดังนี้

ภาพที่ 2 ภาพแสดงหน้าแรกของระบบเพื่อน�าผู้เรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลฯ

x
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงหน้าแรกของการเรียนรู้ระบบ Book Castle การพัฒนาสื่อ e-book

ภาพที่ 4 ภาพแสดงหน้าจอหลักเพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ระบบสื่อเสมือนจริง

พระอารามหลวงในประเทศไทย

ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้าแรกเพื่อน�าผู้เรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้

ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติเรื่องเครื่องดนตรีไทย
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงวิธีการเรียนรู้ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติ

การใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเรื่องประเพณี จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 7 ภาพแสดงวิธีการเรียนรู้ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติ 

การใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเรื่องประเพณี จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 8 ภาพแสดงหน้าจอเพื่อน�าผู้เรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้การใช้ ระบบ e-learning Space
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงการเรียนรู้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ e-PLC

ภาพที่ 10 ภาพการแสดงกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนภายใต้ 

PLERN Model ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

ภาพที่ 11 ภาพแสดงหน้าจอการน�าเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนการคูณมหาสนุก
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงผู้วิจัยด�าเนินการถ่ายทอดการกระบวนการเรียนรู้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

ให้กับคณะผู้บริหาร ครู นักวิชาการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายใน 6 ภูมิภาค

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน�าระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลไปทดลองใช้ มีดังนี้ คือ

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

รายการ
ระดับความคิดเห็น

ความหมาย
S.D.

บทเรียนมีลักษณะจูงใจน่าสนใจในการเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด

การวางรูปแบบของหน้าจอ 4.41 0.50 มาก

การออกแบบข้อความ 4.50 0.51 มาก

ความเหมาะสมของกราฟิกส์ 4.53 0.51 มากที่สุด

ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ 4.44 0.50 มาก

ระยะเวลาในการน�าเสนอ 4.47 0.57 มาก

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเน้ือหาท่ีผ่านมาแล้วได้ 4.69 0.59 มากที่สุด

เปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมทิศทางและความช้า-เร็วในการเรียน 4.41 0.67 มาก

มีการน�าเข้าสู่บทเรียนโดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4.53 0.57 มากที่สุด

x
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รายการ
ระดับความคิดเห็น

ความหมาย
S.D.

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการเรียน 4.56 0.56 มากที่สุด

ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมี

ปฏิสัมพันธ์

4.59 0.50 มากที่สุด

การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองในบทเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด

การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 4.41 0.67 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.54 มากที่สุด

x

 ตารางท่ี 2 พบว ่า จากการประเมิน

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจข้างต้นพบว่า 

ระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั มคีณุภาพในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนได้ โดยสื่อสามารถ

สนับสนุนให้เกิดการเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สามารถจดัการเรยีนรูไ้ด้ทัง้กลุม่ย่อยและกลุม่ใหญ่ 

และเกิดประโยชน์กับสังคมไปในคราวเดียวกัน 

นอกจากน้ีผูด้�าเนินงานได้ท�าการสอดแทรกเทคนคิ

การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับ ยุคสมัย ส่งผลให้เกิด

สภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

 ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที ่21 พบว่า ผูใ้ช้ระบบมคีวามพึงพอใจ

ภาพรวมในระดบัมากท่ีสดุ เรยีงตามอันดับคือระบบ

สื่อเสมือนจริงสามมิติ ระบบสื่อเสมือนจริงสามมิติ

เครื่องดนตรีไทย และระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน 

เรื่องประเพณีผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจภาพรวม 

ในระดับมาก คือ ระบบ สื่อเสมือนจริงสามมิติ 

สถาปัตยกรรมวดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร และ

ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ผลการ

ประเมนิประสทิธิภาพของระบบอาณาจกัรการเรยีน

รู้ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 

พบว่าผู้ใช้ระบบระเมินประสิทธิภาพของของระบบ

พิพิธภัณฑ์เสมือนเรื่องประเพณีโดยผู ้ เ รียนมี 

ความคิดเห็นในภาพรวมระดับมากท่ีสุด และผู้ใช้

ระบบระเมนิประสทิธิภาพการสือ่สารโดยผูใ้ช้ระบบ 

มีความเห็นภาพรวมในระดับมาก

 

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยได้

ดังนี้คือ

 1. การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลต่างๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ 

ฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนาแรงงาน

แห่งศตวรรษที่21พบว่า

  1.1  การด�าเนินงานพัฒนาระบบฐาน

ข้อมลูสือ่การเรยีนรูอ้อนไลน์ในการสร้างอาณาจกัร

การเรียนรู ้  เ พ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 ประกอบไปด้วย 5 ระบบ คือ 1) ฐานข้อมูล 

ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลส่ือ e-book  

3)ฐานข ้อมูลพิพิธภัณฑ์ เ พ่ือการเรียนรู ้ด ้าน

วัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 4)การพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูล e-learning และ 5) ระบบชุมชนการ 

เรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์
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 2. การทดลองระบบและประเมินคุณภาพ

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่างๆ 

และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 

การเรยีนรูร้ะบบย่อยเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 พบว่า

 2.1 ระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัล 

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด

 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู ้ด ้วยระบบอาณาจักร 

การเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2.3 คะแนนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

โดยจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

 2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จดัการเรยีนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูดิ้จทัิล 

โดยรวม อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสดุ เมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสดุทกุข้อ

 

อภิปรายผลการวิจัย

 อภิปรายผล พบว่า

 จากการด�าเนินการวิจัยเรื่อง โครงการ 

การสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนา

แรงงานแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึง่เป็นการจดัการเรยีนรู้ 

ที่สอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ การพัฒนา

ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลในสถาบันการ

ศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ต่อการพัฒนาคน 

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัล เพ่ือให้

นักเรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนรู ้

ได้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการเข้าถึง

เทคโนโลยี มี โอกาสพัฒนาชีวิตและพัฒนา 

ทักษะอาชีพผ่านสื่อดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและย่ังยืนตลอดไป จาการ

วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ จากการทดลอง 

ใช้ระบบและประเมนิคณุภาพของระบบอาณาจกัร

การเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 

21 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระบบ 

ในภาพรวม ระดับมากถึงมากท่ีสุด ทั้งนี้สามารถ

อภิปรายได้ว่า ในการทดลองใช้ระบบอาณาจักร 

การเรียนดิจิทัลนี้ส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกล่าวได้ว่า ส่ือการ

เรียนรู้ คือ ตัวกลางท่ีส�าคัญในการที่จะน�าความรู ้

ไปสู ่ผู ้เรียนและท�าให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ได ้

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างดี นอกจากน้ี

ระบบฐานข้อมูลทั้ง 5 ระบบ ที่ผู ้วิจัยสร้างและ

พัฒนาข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ  

พบว่าทุกระบบมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  

ซึ่งกล่าวได้ว่า สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

ในการจัดการเรียนรู้โดยครูและนักเรียน เพ่ือเสริม

การเรยีนรูท้ีด่ใีห้กับผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรวิจัยประเด็นกาสร้างเครือข่าย

สถานศึกษาท่ีมีการเรียนรู ้ด้วยระบบอาณาจักร 

การเรียนรู้ดิจิทัล

  2.  ควรมกีารวิจยัประเด็นการสร้างแผนการ

จดัการเรียนรูด้้วยระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ดิจทัิล

ที่เป็นแบบสหวิทยาการ
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