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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 เก่ียวกับ            

การเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยดวยวิธีการเรียนรูรวมกันและการเรียนดวยกรณีศึกษาเพื่อสรางคานิยมดานการมีเหตุผล

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  2) ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการเรียน               

การสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยดวยวิธีการเรียนรูรวมกันและการเรียนรูดวยกรณีศึกษาเพื่อสรางคานิยมดานการมีเหตุผลตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 3) ศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอน และ 4) นําเสนอ

รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยดวยวิธีการเรียนรูรวมกันและการเรียนรูดวยกรณีศึกษาเพื่อสรางคานิยมดาน                  

การมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่1 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 1) นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 503 คน ที่ศึกษาอยูในภาคปลาย                          

ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 160 โรงเรียน ครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 401 คน และผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนบนเว็บ ดานการเรียนการสอนแบบเรียนรูรวมกัน                        

ดานการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาดานการสรางคานิยมและดานการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน   

จํานวน 15 คน  และ 2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคตน ปการศึกษา 2551 จํานวน 36 คน 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ครูผูสอนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่1 มีความคิดเห็นวา ควรนําเสนอกรณีศึกษาในลักษณะคลิปวิดีโอใชใน                   

การจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนสวนมากนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดเปนหนวยการเรียนรูบูรณาการเน้ือหาวิชาภาษาไทยและ

รวมกับกลุมสาระอื่นๆ นักเรียนสวนมากทราบในปรัชญาแตไมสามารถใหคําจํากัดความไดถูกตองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา ศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่1 คือสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในชีวิตประจําวันได วิธีการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 คือ อธิบายใหนักเรียนเขาใจ

โดยตรงและสอดแทรกลงไปในเนื้อหาวิชาที่สอนและจัดทําเปนหนวยการเรียนรูบูรณาการบรรจุลงในเนื้อหาบทเรียน ลักษณะ

คําถามในแบบวัดคานิยมควรมีลักษณะเปนคําถามที่เขากับสถานการณปจจุบันเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง การใหผลปอนกลับ  

ควรใหในภายหลังจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบครบหมดทุกขอแลว 

  3. กลุมตัวอยางที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยดวยวิธีการเรียนรูรวมกันและการเรียนรูดวย

กรณีศึกษาที่มีตอคานิยมดานการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนคานิยมดาน 

การมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยดวยวิธีการเรียนรูรวมกันและการเรียนรูดวยกรณีศึกษาเพื่อสราง

คานิยมดานการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบไปดวย 10 ข้ัน คือ                   

1) ครูปฐมนิเทศนักเรียนและครูและนักเรียนรวมกันวางแผน 2) ครูบอกใหนักเรียนทราบจุดประสงคบทเรียน 3) ครูทบทวนความรู

เดิมที่เก่ียวของกับเนื้อหาบทเรียนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียน 4) นักเรียนทําความเขาใจเนื้อหาบทเรียนและ

กรณีศึกษาที่เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) นักเรียนวินิจฉัยปญหาดวยการสํารวจคนควาจากแหลงตางๆ โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหไดมาซ่ึงความรู 6) นักเรียนระดมสมองสรางวิธีการแกปญหาโดยใชแนวคิดการมีเหตุผลตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานการใชเคร่ืองมือบนเว็บ 7) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลความคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําเสนอความรูที่ไดตอช้ันเรียน 8) นักเรียนทดสอบความรูและครูจัดการประเมินผล 9) ครูใหผลปอนกลับตามหลักการ

มีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10) นักเรียนจดจําและนําหลักการมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
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The specific purposes of this research were 1) to study opinions of thai language teachers, grade seven students about          

web-based instruction using collaborative and case-based learning method for a thai study subject to develop the value of reasonableness 
in the sufficiency economy philosophy for grade seven students 2) to study opinions of experts concerning the web-based instruction using 
collaborative and case-based learning method for a thai study subject to develop the value of reasonableness in the sufficiency economy 
philosophy for grade seven students 3) to study the activities management in collaborative and case-based learning web-based instruction, 
and 4) to propose the web-based instructional model using collaborative and case-based learning method for a thai study subject to 
develop the value of reasonableness in the sufficiency economy philosophy for grade seven students. 
              The samples of this research consisted of 1) 503 grade seven students who studied in the second semester of 2007 
academic year in 160 schools under the Office of The Basic Education Commission, 401 thai study teachers and fifteen experts 
specialize in web-based instructional design, collaborative learning method, case-based learning method, value developing and the 
sufficiency economy philosophy applied for instruction, and 2) 36  grade seven students at Benchama Rat Rungsarit School                
who studied thai study subject  in the first semester of 2008 academic year. 
 The results of this research were as follows: 

 1. The opinions of the grade seven teachers and students were 1) case-based learning should be presented in form  
of video clips, 2) most of the teachers applied the sufficiency economy philosophy to learning units integrated with the contents of 
the Thai subjects and other disciplines, and 3) most of the students knew about the philosophy but their answers did not hit the 
points of the concepts and conditions of the philosophy. 

 2. The opinions of the experts were 1) the grade seven students had efficiency in applying the philosophy for their  
daily lives, 2) the methods of teaching the philosophy for the grade seven students were the direct explanation to the students, the 
insertion into the contents of the subjects, and the conduct of the philosophy into each lesson, 3) the questions in the value tests 
should suit the current situations, 4) the feedback should be given after the students finished every question of the questionnaires.   

 3. The analysis of pre-test and post-test scores of the samples showed a significant improvement at 0.05 level. 
 4. The pattern of the web-based instructional model consists of ten steps. 1) The teachers give orientation to the  

students and then they planned together. 2) The teachers tell the students about the purposed of the lessons. 3) The teachers review 
the knowledge about the contents of the lessons and the philosophy to the students. 4) The students get to know the contents and 
the case studies on the philosophy. 5) The students analyze the problems by searching from various sources based on the 
philosophy. 6) The students brain storm the problems’ solution by reasonableness in the philosophy through using the tools on 
web. 7) The teachers and students conclude ideas in the philosophy and present to the class. 8) The students have a test and the 
teachers conduct the evaluation. 9) The teachers give the feed back of the reasonableness in the philosophy. 10) The students 
recognize and apply the reasonableness in the philosophy for their daily lives.   
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