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วิไลลักษณ ชาติวิเชยีร : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร ดวยการเรียนรูแบบโครงงาน  
เพื่อสรางคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4  (THE DEVELOPMENT OF A WEB-BASED INSTRUCTIONAL MODEL USING PROJECT-BASED LEARNING 
ON SCIENCE SUBJECT TO DEVELOP THE VALUE OF SELF-IMMUNITY IN THE SUFFICIENCY ECONOMY 
PHILOSOPHY FOR GRADE TEN STUDENTS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : รศ.ดร.อรจรีย  ณ ตะก่ัวทุง, 346 หนา. 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเฉพาะเพือ่ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนวชิาวิทยาศาสตร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนรูแบบโครงงาน และการสรางคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  
2) ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร ดวยการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อ 
สรางคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 3) ศึกษาผลการใช
รูปแบบ และ 4) นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร เพื่อสรางคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 400 คน ที่ศึกษาอยูในภาคปลาย 
ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 90 โรงเรียน ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 323 คน 
และผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนบนเว็บ ดานการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ดานการสรางคานิยม และดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 12 คน และ 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝาย
มัธยม ที่ลงทะเบียนวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 39 คน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร มีความคดิเห็นวา เคร่ืองมือที่เหมาะสมมากท่ีสุดในการแลกเปล่ียนความรู และความคิดเห็นคือ 

กระดานสนทนา วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสงงานคือ การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการทําโครงงานบนเว็บที่เหมาะสมท่ีสุด
คือ การทําโครงงานแบบสํารวจรวบรวมขอมูล วิธีการวางแผนการทําโครงงานบนเว็บที่เหมาะสมท่ีสุดคือ อาจารยและนักเรียนควรรวมกัน 
วางแผนการทําโครงงานบนเว็บ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสรางคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือ 3-4 สัปดาห นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความคิดเห็นวา เคร่ืองมือบนเว็บที่เหมาะสมมากท่ีสุดในการแลกเปล่ียนความรูคือ  
หองสนทนา และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสงงานคือ การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2.  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสรุปไดวา เคร่ืองมือที่เหมาะสมมากท่ีสุดในการติดตอสื่อสารคือ หองสนทนา กระดานสนทนา 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  เคร่ืองมือที่เหมาะสมท่ีสุดในการสงงานคือ เว็บบล็อก เคร่ืองมือที่ชวยสรางความเขาใจในเน้ือหาเก่ียวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงคือ กระดานสนทนา และเว็บบล็อก วิธีการนําเสนอโครงงานที่เหมาะสมที่สุดคือ การนําเสนอบนเว็บ และหนา 
ชั้นเรียน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสรางคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคอื 3-4 สัปดาห วิธีการที่
เหมาะสมในการทําใหนักเรียนเกิดแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และนําไปสูการทําโครงงานไดคือ การต้ังคําถาม 
ในบทเรียน และวิธกีารที่เหมาะสมที่สุดในการสอนเน้ือหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ สอนเน้ือหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระหวางการสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 

3.  ผลการทดลองรูปแบบพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4.  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 20 ขั้นตอน; ขั้นเตรียมกอนการเรียนการสอน (ในช้ันเรียน) 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) การปฐมนิเทศนักเรียน 2) การวัดคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และ 3) การอธิบายวัตถุประสงคของบทเรียน ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 14 ขั้นตอนคือ 4) การกระตุนหรือเราใหนักเรียน
เกิดความสนใจเก่ียวกับบทเรียนและเน้ือหาท่ีจะเรียน 5) การทบทวนความรูเดิมแกนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาบทเรียน  
6) การนําเสนอบทเรียน 7) การใหความรูเก่ียวกับคานิยม 8) การเตรียมการวางแผนเขาสูโครงงาน  9) การชี้แนวทางการเรียนรู   
10) การสรางศรัทธาเก่ียวกับคานิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแกนักเรียน 11) การวางแผนการทําโครงงานบนเว็บ  
12) การสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน 13) การดําเนินโครงงาน 
14) การใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน 15) การสรุปและอภิปรายผลโครงงาน 16) การใหผลยอนกลับ และ 17) การเขียนรายงาน ขั้น
ประเมินผล ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 18) การทดสอบความรู 19) การวัดคานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 20) การประเมินผลโครงงานของผูเรียน 

 
ภาควิชา   หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา     ลายมือชื่อนิสิต 
สาขาวิชา    โสตทัศนศึกษา        ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ปการศึกษา    2551                    
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 The specific purposes of this research were: 1) to study the opinions of science teachers and grade ten students about web-
based instruction, the project-based learning and the development of the value of self-immunity 2) to study the opinions  of the experts 
concerning web-based instructional model using project-based learning on science subject to develop the value of  
self-immunity in the sufficiency economy philosophy for grade ten students 3) to study the implementation of web-based instructional 
model and 4) to propose web-based instructional model using project-based learning on science subject to develop the value of self-
immunity in the sufficiency economy philosophy for grade ten students. 
 The samples of this research consisted of 1) 400 grade ten students who studied in the second semester of the 2007 academic 
year in 90 schools under the Office of The Basic Education Commission, 323 science teachers and 12 experts specialize in the web-
based instructional design, the project-based learning, and the development of the value and  
self-immunity in sufficiency economy philosophy and 2) 39 grade ten students at Chulalongkorn University Demonstration Secondary 
School who studied biology subject in the first semester of the 2008 academic year. 
 The research findings revealed that :  
  1.  The science teachers agreed that a tool for knowledge sharing is web board, an e-mail is the most appropriate tool for 
submitting assignment, a project-based format on web should be a survey project, teacher and students should plan a project together on 
web, to develop the value and self-immunity in the sufficiency economy philosophy should spend 3-4 weeks. The grade ten students 
agreed that chat room is an appropriate tool for knowledge sharing and an e-mail is appropriate for submitting assignment. 
 2.  The experts agreed that a chat room, a web board and an e-mail are the most appropriate tools for communication, a blog 
should be used for submitting assignment, a web board and a blog are the most appropriate tool for learning about sufficiency economy 
philosophy, a project presentation should be on web and in the classroom; to develop the value and  
self-immunity in the sufficiency economy philosophy should spend 3-4 weeks, questioning during lesson presentation helps students 
learn about the value and self-immunity; and to present the value and self-immunity content together with science content is the most 
appropriate method. 
 3.  It was found that the students who learned from the web-based instructional model using a project-based learning were 
statistically significant level at .05 value of self-immunity in the sufficiency economy philosophy post-test scores higher than pre-test 
scores. 
 4.  A web-based instructional model using project-based learning on science subject to develop the value of  
self-immunity in the sufficiency economy philosophy for grade ten students consists of 20 steps; three steps for lesson preparation: 1) 
the unit orientation 2) pre-test on the value of self-immunity in the sufficiency economy philosophy 3) inform objectives; 14 steps for 
learning and teaching activities: 4) motivate learner attention with the lesson 5) recall prior knowledge 6) present content 7) present the 
value of self-immunity in the sufficiency economy philosophy 8) preliminary plan to start the project 9) provide guidance 10) develop 
the faith of the value of self-immunity in the sufficiency economy philosophy 11) plan  
a group project 12) enchance practical exercise based on the value of self-immunity in the sufficiency economy philosophy  
13) conduct a project 14) participate in learning 15) a project summary and discussion 16) provide feed back 17) write  
a project report; and three steps for evaluation: 18) post test on science content 19) post-test on the value of self-immunity in the 
sufficiency economy philosophy and 20) evaluate a project  
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