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หัวขอวิจัย การใช e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของมหาวิทยาลยั 
 ราชภัฏสวนดสิุต เพื่อพฒันาความเปนพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ ์
 ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาหลกัสูตร 
 ส่ิงแวดลอมเมอืงและอุตสาหกรรม 
ผูดําเนินการวิจัย นางสาวฐิติยา  เนตรวงษ 
หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 
ป พ.ศ. 2556 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรมโดยใช e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม โดยใช e-Learning ระบบ
บริหารการเรียน Moodle ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และ 3) หาความสัมพันธระหวาง
ความเปนพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและ
อุตสาหกรรม  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป
การศึกษา 2555 จํานวน 49 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบ
ประเมินความเปนพลเมืองดิจิทัล และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห
ขอมูลโดย คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test F-test  และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ซึ่งผลการศึกษาพบวา 

1)  ความเปนพลเมืองดิจิทัลของกลุมตัวอยางพบวามีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยความเปน
พลเมืองดิจิทัลอยูในระดับมาก พัฒนาการรอยละ 15.85 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางสูงขึ้นโดยมีพัฒนาการรอยละ 23.37 
3)  ความสัมพนัธของความเปนพลเมืองดจิิทัลและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม

ตัวอยางมีความสัมพนัธกนัในทิศทางบวกในระดับคอนขางสงูโดยมีคาเทากบั 0.799    ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
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