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ชื่อวิทยานพินธ   การศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคตติอ 
การเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1  
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบออนไลน (e-Learning)  
กับการเรียนรูแบบปกต ิ
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กรรมการที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยพรชัย     รัตนธรรม 
 

    บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน 
(e-Learning) กับการเรียนรูแบบปกติ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  อําเภอบานโพธิ์  จังหวดัฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน  
80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
แบบวัดเจตคตติอการเรียนวชิาวิทยาศาสตร  บทเรียนออนไลน (e-Learning) และแผนการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเร่ืองบรรยากาศ สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ 
คาที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01     2)  คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  3) คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่
ไดรับการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  
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       กิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน 
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Abstract 
 

 The objective of this research was to compare the learning achievement and attitude in 
learning science of the students in Matayomsuksa 1 between e-Learning method and conventional 
method. The group of sample used  in this research  was  80 students in Matayomsuksa 1 of 
Phuttirungsriphibul school Amphur Banpho, Chachoengsao province at the second semester in 
academic year 2005. Research instruments were the science learning achievement test, the science 
learning attitude test, the e-Learning lesson and the science learning plan on the topic of  
atmosphere. The statistics used  are mean, standard diviation  and  t -test by using the significance 
level of .01. 
 The  result in  the achievement of learning science  in  the  topic of atmosphere  by 
e-Learning  method was higher than that  learning by conventional method at the significance 
level of .01. The attitude of learning science by e-Learning of the students was also higher than 
that learning by conventional method at the significance level of .01. The attitude of  learning  
science  by e-Learning of  the students after learning was higher than  that before  learning  at the 
significance level of .01. 
 
Key words : The achievement of learning  science, the attitude of learning science, 
                      e-Learning  method. 
 


