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49257906 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คําสําคัญ :  จริยธรรม ความรับผิดชอบ รูปแบบการเรียนการสอน อีเลิรนนิง 

  เอกนฤน  บางทาไม : การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพ่ือเสริมสรางจริยธรรม

ดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  :                       

ผศ. ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา,  ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท และ  รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 381 หนา. 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง 2) เพื่อศึกษาผลการ

ทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจํานวน 10 คน เพ่ือประเมินรูปแบบการออกแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง 

และ 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบงเปนกลุมควบคุม จํานวน 30 คน และกลุมทดลอง จํานวน 30 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามสําหรับนิสิตนักศึกษา 

3) แบบประเมินรูปแบบ 4) แบบประเมินบทเรียนอีเลิรนนิง 5) แบบประเมินจริยธรรม และ 6) แบบ

ประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบ 

ผลการวิจัยพบวา  

1. รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง   ที่พัฒนาข้ึนซ่ึงประกอบดวย  8 ข้ันตอนหลัก ไดแก                            

1) ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู 2) สรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการ

ประเมินตนเอง 3) ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยใหหลักการพิจารณา

จากผลลัพธ 4) นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ 5) สรางลักษณะนิสัย

โดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู 6) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ      

7) แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง 8) สงเสริมคุณลักษณะดานความรับผิดชอบ

ที่พึงประสงค  

2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง พบวา ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมดาน

ความรับผิดชอบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองหลังจากเรียนดวยรูปแบบ  พบวา คะแนนเฉล่ีย

จริยธรรมดานความรับผิดชอบกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คะแนนเฉล่ียดานความรู 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.  
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วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับทุนการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2553 

ผูวิจัยปรารถนาท่ีจะกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา อาจารยท่ี
ปรึกษาและผูควบคุมวิทยานิพนธ กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประศักด์ิ หอมสนิท 
รองศาสตราจารย ดร. อรจรีย ณ ตะกั่วทุง ผูควบคุมวิทยานิพนธรวม กราบขอบพระคุณ  รอง
ศาสตราจารยอมรา รอดดารา  ท่ีใหความอนุเคราะหผู วิจัยในฐานะผูทรงคุณวุฒิ และกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. วิสาข จัติวัตร ประธานกรรมการผูตรวจสอบวิทยานิพนธ ท่ี
กรุณาชวยเหลือใหคําแนะนําแกผูวิจัยท้ังทางวิชาการและใหความชวยเหลือสนับสนุนเปนกําลังใจท่ี
ดียิ่งจนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณคณะผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนการสอน ดานจริยธรรม ดานการ
ออกแบบการเรียนการสอน ดานบทเรียนอีเลิรนนิง ดานหลักสูตรและการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผลทุกทานท่ีเอยนามในภาคผนวก ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหขอมูลมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในความอนุเคราะหนักศึกษาในการทดลองและพัฒนารูปแบบการออกแบบ
การเรียนการสอน ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
และคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใหคําปรึกษา
และใหความชวยเหลือโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารยมณฑิรา พันธุอน คุณชุลีพร ปนธนสุวรรณ คุณ
สุภารัตน จันทรแมน และอาจารยปฐมา สตะเวทินที่คอยชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา ขอขอบคุณ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และปท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใหความรวมมือในการ
พัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ฯ จนประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง  

ขอขอบคุณพ่ี ๆ  เพ่ือน ๆ ปริญญาเอก ภาควิชาหลักสูตรและการสอน รุนท่ี 1 ทุกทาน
โดยเฉพาะรองศาสตราจารยสมัครสมร ภักดีเทวาและอาจารยน้ํามนต เรืองฤทธิ์ตลอดจนรุนนอง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนทุกทานท่ีมิไดเอยนาม ณ ท่ีนี้ท่ีใหกําลังใจและความชวยเหลือเสมอ
มา 

คุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบเพ่ือกราบบูชาพระคุณของคุณพอวินัย 
คุณแมมาลินี บางทาไม คุณปากัญญามาศ บางทาไมและครอบครัวบางทาไม ผูใหความชวยเหลือ
สนับสนุนเปนกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา ตลอดจนครู อาจารย ผูประสิทธิ์วิชาความรูทุกทานท้ังใน
อดีตและปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




