49262303 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง, บทเรี ยนอีเลิร์นนิง, ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ภัคจิรา รอดพ้น : การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนเรื อง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรั บ นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ :
ผศ. ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์, ผศ. ดร.ฐาปนี ย ์ ธรรมเมธา และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.
197 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังการ
ใช้บทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ ง ที มี ฐานความช่ วยเหลื อทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุ โ ขทัย สําหรั บ นักเรี ยนชัน
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
มัธยมศึกษาปี ที 1
บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2553 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อําเภอ ชะอํา จังหวัด เพชรบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 30 คน
ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง ด้านบทเรี ยน
อีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน และด้านเนือหาเกียวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัย 2) แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ 3) บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 4) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยเป็ นข้อสอบปรนัยชนิ ด 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีมีต่อการเรี ยนรู้โดย บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่าที ( t-test ) แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
80.87/80.99 เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด 80/80
2. ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอี เลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลายมือชือนักศึกษา........................................
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. .................................. 2. ................................ 3. .................................
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7KH SXUSRVHV RI WKLV UHVHDUFK ZHUH WR    GHYHORS DQ HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK
LQVWUXFWLRQ DQG VFDIIROGLQJ LQ RUGHU WR PHHW WKH K\SRWKHWLFDO HIILFLHQF\ FULWHULRQ RI 
SHUFHQW FRPSDUHWKH0DWWD\RPVXNVDRQHVWXGHQWV¶OHDUQLQJRXWFRPHJDLQHGEHIRUHDQG
DIWHU WKH SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV RI WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ
DQGVFDIIROGLQJRQ6XNKRWKDLKLVWRU\DQG VWXG\WKH0DWWD\RPVXNVDRQHVWXGHQWV¶RSLQLRQV
DERXWWKHHOHDUQLQJFRXUVHZDUHZLWKLQVWUXFWLRQDQGVFDIIROGLQJ

7KH VDPSOH RI D FODVVEDVHG VLPSOH UDQGRP VDPSOLQJ FRQVLVWHG RI D FODVV RI 
0DWWD\RPVXNVD RQH VWXGHQWV VWXG\LQJ LQ WKH VHFRQG VHPHVWHU GXULQJ WKH DFDGHPLF \HDU
LQ&KXODSKRUQ¶VFROOHJHSKHWFKDEXULVFKRRO&KDDPGLVWULFW3KHWFKDEXULSURYLQFH

7KH LQVWUXPHQWV HPSOR\HG WR FROOHFW GDWD ZHUH   D VWUXFWXUHG LQWHUYLHZ IRUP
LQTXLULQJDERXWWKHHOHDUQLQJFRXUVHZDUHZLWKLQVWUXFWLRQDQGVFDIIROGLQJDQGWKHFRQWHQWRI
6XNKRWKDL KLVWRU\   D OHVVRQ SODQ   DQ HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ DQG
VFDIIROGLQJRQ6XNKRWKDLKLVWRU\IRU0DWWD\RPVXNVDRQHVWXGHQWV DQDFKLHYHPHQWWHVWRI
LWHPVRIPXOWLSOHFKRLFHVRIWHVWLQJRQ6XNKRWKDLKLVWRU\DQG DTXHVWLRQQDLUHLQTXLULQJ
WKH VWXGHQWV¶ RSLQLRQV DERXW WKH OHDUQLQJ E\ PHDQV  RI WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK
LQVWUXFWLRQ DQG VFDIIROGLQJ 7KH FROOHFWHG GDWD ZHUH DQDO\]HG E\ WKH VWDWLVWLFDO PHDQV RI
PHDQ X VWDQGDUGGHYLDWLRQ 6' DQGWWHVWGHSHQGHQW

7KHILQGLQJVZHUHDVIROORZV

 7KH HIILFLHQF\ RI WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ DQG VFDIIROGLQJ ZDV
IRXQG WR EH HIILFLHQW DW  SHUFHQW LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH K\SRWKHWLFDO FULWHULRQ RI
SHUFHQW

 7KH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ RXWFRPH JDLQHG  DIWHU D SHULRG RI SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
OHDUQLQJDFWLYLWLHVRIWKHHOHDUQLQJFRXUVHZDUHZLWKLQVWUXFWLRQDQGVFDIIROGLQJRQ6XNKRWKDL
KLVWRU\ZDVVLJQLILFDQWO\IRXQGWREHKLJKHUWKDQWKHRQHJDLQHGEHIRUHDWWKHOHYHORI

 7KH VWXGHQWV¶ RSLQLRQV DERXW WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ DQG
VFDIIROGLQJZHUHUHYHDOHGLQJHQHUDODWWKHKLJKOHYHO













'HSDUWPHQWRI&XUULFXOXPDQGOQVWUXFWLRQ*UDGXDWH6FKRRO6LOSDNRUQ8QLYHUVLW\$FDGHPLF<HDU

6WXGHQW VVLJQDWXUH
7KHVLV$GYLVRUV VLJQDWXUH

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความกรุ ณาให้
คําปรึ กษาแนะนําเป็ นอย่างดียงจาก
ิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ฐาปนี ย ์ ธรรมเมธา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ทีให้คาํ ปรึ กษาตังแต่
ต้นจนจบ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์อ นงค์พ ร สมานชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิ พนธ์ และรองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่ วมบุญลือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีกรุ ณา แนะนํา แก้ไข
ข้อบกพร่ องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการ เพือความถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.อนิ รุทธ์ สติมนั ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ
อาจารย์อนัน ปั นอินทร์ อาจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ และอาจารย์สุมา พ่วงมณี ทีให้ความ
อนุ เคราะห์ในการตรวจสอบเครื องมือในการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํา
วิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์อย่างดียงิ
ขอขอบคุณ อาจารย์สมภพ ทองคงหาญ ทีให้ความอนุ เคราะห์ แนะนํา ให้ขอ้ มูล รวมถึง
ตรวจตรวจสอบเครื องมือในการวิจยั ทําให้การทําวิทยานิพนธ์ครังนี สําเร็ จได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณอาจารย์ประชุม แรงกสิ กร และอาจารย์โยธิน ปิ นทอง ทีอนุเคราะห์ให้คาํ ปรึ กษา
และให้ขอ้ มูลในการสร้างบทเรี ยนอีเลิร์นนิงจนสําเร็ จ
ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารย์ผปู ้ ระสิ ทธิ ประสาทวิชา
ความรู ้ทุกท่าน
ขอขอบคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการกัญพิ มา เชื อมชิ ต ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนจุ ฬ าภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี ทีให้ความอนุเคราะห์อาํ นวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้ ห้ทงชี
ั วิต และกําลังใจเสมอมาจนทําให้วิทยานิ พนธ์
ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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