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 ศรีวิมล สุรสันติวรการ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสตอร่ีไลนเพื่อสรางคานยิม 
ดานความพอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 (THE DEVELOPMENT OF A   

               WEB-BASED INSTRUCTIONAL MODEL USING STORYLINE METHOD FOR A SOCIAL STUDY SUBJECT TO  
               DEVELOP THE VALUE OF MODERATION IN THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY FOR GRADE 
               NINE STUDENTS)  อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : รศ. ดร. อรจรีย  ณ ตะก่ัวทุง, 375 หนา.  
 
               การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เก่ียวกับการ
เรียนการสอนบนเวบ็วิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสตอร่ีไลน เพือ่สรางคานิยมดานความพอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  2) ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศึกษาดวยวิธี
สตอร่ีไลน เพื่อสรางคานิยมดานความพอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  3) ศึกษา
ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสตอร่ีไลน ที่มีตอคานิยมดานความพอประมาณตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และ 4) นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศึกษาดวยวิธี
สตอร่ีไลนเพื่อสรางคานิยมดานความพอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
              กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 405 คน ที่ศึกษาอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 
2550 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 135 โรงเรียน อาจารยที่สอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 400 คน 
และผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนบนเว็บ ดานการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน และดานการสรางคานิยมดานความ
พอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 คน  และ 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ที่ลงทะเบียนวชิาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 35 คน 
               ผลการวิจัยพบวา  
 1. อาจารย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นวา ในการปฐมนิเทศ ผูสอนควรแนะนําขั้นตอนการเรียนการ
สอนพรอมสาธิต ผูสอนควรใชหองสนทนาเปนชองทางในการสื่อสารเพ่ือต้ังคําถามหลัก การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การทํา
กิจกรรมบนเว็บ ควรใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุมเพื่อระดมสมองถึงความสําคัญของคานิยม วิธีการสงเสริมใหผูเรียนเกิดศรัทธา และ
ตระหนักถึงความสําคัญของคานยิมควรต้ังคําถามกระตุนความคิดของผูเรียนโดยสอดแทรกเร่ืองคานิยมในบทเรียนแตละตอน ควร
สอนเร่ืองการประหยัดและการออมมากท่ีสุด โดยยกตัวอยางที่นาสนใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และวิธีการประเมิน
ควรใชการวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตน 
               2. ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวา การนําเขาสูบทเรียนควรใชการต้ังคําถาม  การนําเสนอความรูใหมควรมีการผูกเร่ือง และ
ดําเนินเร่ืองเรียงตามองคประกอบของสตอร่ีไลนโดยสอดแทรกการสรางคานิยมดานความพอประมาณ การสอนใหผูเรียนเกิดคานิยม
ควรใชคําถามใหเกิดการคิดวิเคราะห  กิจกรรมกลุมที่ชวยใหเกิดคานิยมคือการแลกเปล่ียนความคิดเห็น   และวิธีที่จะนําความรูไป
ประยุกตในชีวิตประจําวันคือมีปญหาหรือสถานการณเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและยอมรับคานิยมน้ันๆ 
               3. กลุมตัวอยางที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสตอร่ีไลนที่ผูวิจัยพัฒนา มีคะแนน
คานิยมดานความพอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
               4. รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศกึษาดวยวิธีสตอร่ีไลน เพื่อสรางคานิยมดานความพอประมาณตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 7 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นปฐมนิเทศผูเรียน  2) ขั้นวัดคานิยมดาน
ความพอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอนการเรียน   3) ขั้นทบทวนความรูเดิมทีเ่ก่ียวของกับเนื้อหาบทเรียน  4) ขั้นนํา 
เสนอบทเรียนตามเสนทางการดําเนินเร่ืองตามองคประกอบของสตอร่ีไลน ไดแก ฉากและตัวละคร (สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นตาม
คานิยมท่ีจะปลูกฝง) การดําเนินชีวิตของตัวละคร หรือวิถีชีวิต (ใหความรู ความคิดรวบยอดในคานิยม) มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น  
หรือมีปญหาท่ีตองแกไข (ใหคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และทําความกระจางตนเองในคานิยม)  5) ขั้นการใหคําแนะนํา  วิเคราะหผลงาน 
และแนวทางในการนําไปประยุกตใช (สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามคานิยม) 6) ขั้นการสรุป และนําไปใช (สงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
คานิยม)  7) ขั้นประเมินผลเพื่อวัดคานยิมดานความพอประมาณหลังเรียน 
 
ภาควิชา      หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา                   ลายมือชื่อนิสิต 
สาขาวิชา    โสตทัศนศึกษา                       ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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              The specific purposes of this research were 1) to study the opinions of social study teachers and grade nine students 

about  web-based instruction using storyline method for a social study subject to develop the value of moderation in the 

sufficiency economy philosophy for grade nine students 2) to study the opinions of experts concerning the web-based 

instructional model using storyline method for a social study subject to develop the value of moderation in the sufficiency 

economy philosophy for grade nine students  3) to study the implementation  of  web-based instructional model using storyline 

method on a social study subject to develop the value of moderation in the sufficiency economy philosophy of grade nine 

students and 4) to propose the web-based instructional model using storyline method for a social study subject to develop the 

value of moderation in the sufficiency economy philosophy for grade nine students. 

              The samples of this research consisted of 1) 405 grade nine students who studied in the second semester of 2007 

academic year in 135 schools under the Office of The Basic Education Commission, 400 social study teachers and nine experts 

specialize in web-based instructional design, storyline method and the development of the value of moderation in sufficiency 

economy philosophy and 2) 35  grade nine students at Chulalongkorn University Demonstration Secondary School who studied 

social study subject  in the first semester of 2008 academic year. 

               The research study revealed that :   

               1. The social study teachers and grade nine students agreed that during the orientation period: instructors should 

describe and demonstrate the process of web-based instruction; use chat room for posting main query, debates, comments and 

web activities; use group activities assignment for brainstorming to develop personal value; use questions in each lesson to 

motivate students thinking about the value and encourage their believes and value awareness; instruct students how to 

economize and saving  using interested applicable examples; and assess students by measuring self conduct. 

               2. The experts agreed that: question should be used for introduction; present new knowledge using a story and 

storyline process with the value of moderation; use question to make critical thinking for value development; use group activities 

assignment for exchanging ideas; and use problem or incident for value awareness and acceptance to daily life implementation.  
               3.  It was found that the subjects learned from the web-based instructional model using storyline method developed by 

the researcher had statistically significant at .05 level post-test scores on value of moderation in the sufficiency economy 

philosophy higher than pre-test scores. 

              4. The web-based instructional model using storyline method for a social study subject to develop the value of 

moderation in the sufficiency economy philosophy for grade nine students consists of seven steps : 1) the lesson orientation  

2) pre-test on the value of moderation in the sufficiency economy philosophy 3) the recall of previous knowledge 4) the lesson 

presentation follows by storyline process consisted of  scene and character (to create the faith of the value), a way of life and 

event (to present knowledge and value concept), incident or real problems to be solved (to analyze, to make decision and to 

clarify personal value) 5) providing guidance, feedback, analyze assignment  and the way for application (to encourage and to 

perform based on the value) 6) summarize and implement knowledge (to encourage and to perform based on the value), and  

7) post-test on the value of moderation in the sufficiency economy philosophy. 
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