49257906 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คําสําคัญ : จริยธรรม ความรับผิดชอบ รูปแบบการเรียนการสอน อีเลิรนนิง
เอกนฤน บางทาไม : การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
ดา นความรับผิ ดชอบตอ การเรียนสํ า หรั บนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี . อาจารย ที่ปรึ ก ษาวิ ทยานิพนธ :
ผศ. ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา, ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท และ รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 381 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง 2) เพื่อศึกษาผลการ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจํานวน 10 คน เพื่อประเมินรูปแบบการออกแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
และ 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบงเปนกลุมควบคุม จํานวน 30 คน และกลุมทดลอง จํานวน 30 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามสําหรับนิสิตนักศึกษา
3) แบบประเมินรูป แบบ 4) แบบประเมิ นบทเรี ยนอีเ ลิรนนิ ง 5) แบบประเมิ นจริยธรรม และ 6) แบบ
ประเมินเพื่อรับรองรูปแบบ
ผลการวิจัยพบวา
1. รู ป แบบการเรี ยนแบบอี เ ลิ รน นิ ง ที่ พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย 8 ขั้ น ตอนหลั ก ได แ ก
1) ปฐมนิ เ ทศการเรี ยนและวางแผนการเรี ยนรู 2) สร างแรงจู ง ใจในการเรี ยนและสนับ สนุ น ให มี การ
ประเมินตนเอง 3) ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยใหหลักการพิจารณา
จากผลลัพธ 4) นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ 5) สรางลักษณะนิสัย
โดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู 6) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ
7) แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง 8) สงเสริมคุณลักษณะดานความรับผิดชอบ
ที่พึงประสงค
2. ผลการทดลองใช รูป แบบการเรียนแบบอีเลิ รนนิง พบว า ผลการเปรียบเที ยบจริ ยธรรมดา น
ความรั บผิด ชอบระหว างกลุม ควบคุม และกลุ ม ทดลองหลั ง จากเรี ยนดวยรูป แบบ พบวา คะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมดานความรับผิดชอบกลุมทดลองสูงกวากลุม ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คะแนนเฉลี่ยดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรม สามารถแปลผลอยูในระดับมาก
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The study objectives were (1) to develop an instructional model for an
e-Learning and (2) to examine the effectiveness of the model developed. The
samples were (1) ten professionals in the field of teaching development who
evaluated the effectiveness of the model; and (2) thirty undergraduate students as a
control group and another thirty as an experimental group. The research instruments
were (1) a survey for the professionals; (2) a survey for the undergraduate students;
(3) a model evaluation form; (4) an evaluation form for the e-Learning lessons; (5) an
evaluation form for ethics; and (6) an evaluation form for certifying the model.
The results of the research were revealed as follows:
1. The developed model consisted of eight important components:
1) to provide an orientation and plan for the learning; 2) to build motivation and
support self-evaluation; 3) to review and reconnect former knowledge by setting a
learning system based on the consideration of outcomes; 4) to present the content
and activities which promoted ethics in learning responsibility; 5) to build a habit of
being eager to seek information; 6) to support cooperation resulted from choosing
freely; 7) to promote feedbacks by means of self-consequences; and 8) to promote
learning responsibility characteristics.
2. The experimental group of the samples showed a score of ethics in
learning responsibility higher than that of the control group at a statistically significant
difference (p ≤ .01) The results also revealed a high level of the evaluation for
knowledge, attitude and behavior.

Department of Curriculum and Instruction Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2010

Student's signature ........................................
Thesis Advisors' signature 1. ....................... 2. ....................... 3. .......................

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ ฉ บั บ นี้ ไดรั บทุ น การสนั บสนุ น จากบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลัยศิ ล ปากร
ประจําปการศึกษา 2553
ผูวิจัยปรารถนาที่จะกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา อาจารยที่
ปรึกษาและผูควบคุมวิทยานิพนธ กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประศัก ดิ์ หอมสนิท
รองศาสตราจารย ดร. อรจรี ย ณ ตะกั่ วทุ ง ผู ควบคุ มวิ ทยานิ พ นธ ร วม กราบขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย อ มรา รอดดารา ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ผู วิ จัย ในฐานะผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. วิส าข จัติวัตร ประธานกรรมการผูตรวจสอบวิ ทยานิพนธ ที่
กรุณาชวยเหลือใหคําแนะนําแกผูวิจัยทั้งทางวิชาการและใหความชวยเหลือสนับสนุนเปนกําลังใจที่
ดียิ่งจนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณคณะผูเ ชี่ ยวชาญดานรูปแบบการเรียนการสอน ด านจริ ยธรรม ดานการ
ออกแบบการเรียนการสอน ดานบทเรียนอีเ ลิร นนิง ดานหลั ก สูตรและการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผลทุกทานที่เอยนามในภาคผนวก ที่กรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหขอมูลมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. คณิ ต เขีย ววิ ชั ย คณบดี ค ณะศึก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในความอนุเคราะหนักศึกษาในการทดลองและพัฒนารูปแบบการออกแบบ
การเรียนการสอน ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหคําปรึกษา
และใหความชวยเหลือโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารยมณฑิรา พันธุอน คุณชุลีพร ปนธนสุวรรณ คุณ
สุภ ารั ตน จั น ทร แ ม น และอาจารย ปฐมา สตะเวทิ น ที่ค อยช วยเหลื อ ผู วิจัยเสมอมา ขอขอบคุณ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 2 คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล ปากร ที่ใหความรวมมือ ในการ
พัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ฯ จนประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง
ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่ อ น ๆ ปริ ญญาเอก ภาควิ ช าหลั ก สู ตรและการสอน รุ น ที่ 1 ทุ ก ท า น
โดยเฉพาะรองศาสตราจารยสมัครสมร ภักดีเทวาและอาจารยน้ํามนต เรืองฤทธิ์ ตลอดจนรุนนอ ง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนทุกทานที่มิไดเอยนาม ณ ที่นี้ที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือเสมอ
มา
คุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อกราบบูชาพระคุณของคุณพอวินัย
คุณแมมาลินี บางทาไม คุณปากัญญามาศ บางทาไมแ ละครอบครัวบางทาไม ผูใหความชวยเหลือ
สนับสนุนเปนกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา ตลอดจนครู อาจารย ผูประสิทธิ์วิชาความรูทุก ทานทั้ งใน
อดีตและปจจุบัน
ฉ

