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การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ
วิ ชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา
พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล*
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศระดับอุดมศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลัง
์
เรียนของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 3) ศึกษาเจตคติของ
ผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่นักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 31 คน สําหรับการหาประสิทธิภาพของบทเรียน และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 29 คน สําหรับศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียน
์
และเจตคติทม่ี ตี ่อบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บทเรียน
แสวงรูบ้ นเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 13 หน่ วยการเรียนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน แบบวัดเจตคติของผูเ้ รียน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
์
และการทดสอบสถิติค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า บทเรียนแสวงรู้บ นเว็บโดยใช้กระบวนการเรีย นแบบร่ว มมือ
วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 81.42/82.48 สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ของผูเ้ รียนหลังเรียนด้วยบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และเจตคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา
โครงสร้างระบบสารสนเทศอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
คําสําคัญ: บทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ, กระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ, โครงสร้างระบบสารสนเทศ
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Development of WebQuest Using Collaborative Learning for
Information System in Organization of Higher Education
Panida Lorwongtrakool*
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop WebQuest and figure out efficiency by using
collaborative learning for Information System in Organization of higher education, 3) compare learning
achievement before and after conducting WebQuest by using collaborative learning, and 4) investigate
students’ attitude towards WebQuest by applying collaborative learning. The samples consisted of 31
students who registered in 1st Semester, 2012 and they were selected to evaluate for the efficiency of
lessons. Another group of samples included 29 students who registered in 1st Semester, 2013 and they were
selected to study the learning achievement before and after conducting WebQuest, and their attitude towards
WebQuest using collaborative learning. The research instruments comprised of 13 units of WebQuest
applying collaborative learning for Information System in Organization, learning achievement test, and
students’ attitude questionnaire. The data were analyzed by utilizing mean, standard deviation, and a t-test.
The results found that the efficiency of developed WebQuest using the collaborative learning for Information
System in Organization was 81.42/82.27 and it was higher than the defined criteria. Moreover, the students’
learning achievement after using WebQuest and collaborative learning was higher than the previous
achievement with a .05 level of statistical significance. Besides, compared means of the opinion of the
students’ attitude towards WebQuest using collaborative learning for Information System in Organization was
at a high level.
Keywords: WebQuest, Collaborative Learning, Information System in Organization
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1. บทนํา
สังคมอุดมปญั ญา (Smart Thailand) ด้วย ICT เป็ น
สังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สารอย่ า งชาญฉลาด และรอบรู้ ส ารสนเทศ
(Information Literacy) [1] จะเห็นได้ว่าสังคมสารสนเทศ
เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ทีต่ ้อง
อาศัยความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการ
เรีย นรู้ท่ีไ ม่ จํา กัด เพีย งภายในสถานศึก ษา [2] ดัง นั น้
สถานศึก ษามีส่ว นช่ ว ยให้ผู้เ รีย นรู้เ ท่ า ทัน เทคโนโลยี
(Technology
Literacy) และรู้ เ ท่ า ทั น สารสนเทศ
(Information Literacy) โดยพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เป็ นองค์ความรูท้ เ่ี หมาะสม การ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญเน้นให้ผเู้ รียนสร้าง
ั ญา
องค์ค วามรู้ใ หม่ โดยการใช้ก ระบวนการทางป ญ
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการ
กลุ่ม) ให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน
สามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ โดยผูส้ อนมีบทบาท
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้
ผูเ้ รียน เน้นการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์สาขาต่าง ๆ
ใช้หลากหลายวิธสี อน หลากหลายแหล่งความรู้ สามารถ
ั ญาอย่ า งหลากหลาย (พัฒ นาพหุ ป ญ
ั ญา)
พัฒ นาป ญ
รวมทัง้ เน้นการใช้วธิ กี ารวัดผลอย่างหลากหลายวิธี [3]
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) เป็ นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นลักษณะของการสืบค้น โดยผูเ้ รียน
ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือทัง้ หมดจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
กําหนดไว้ให้จ ากอินเทอร์เน็ตและอาจเสริมด้วยระบบ
การประชุมทางไกล เน้นการใช้สารสนเทศมากกว่าการ
แสวงหาสารสนเทศ สนั บ สนุ น ให้ผู้เ รีย นเรีย นรู้ คิด
วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ประเมิน ค่ า และใช้ท ัก ษะการ
แก้ปญั หา โดยค้นพบและสร้างสรรค์ดว้ ยตนเองหรือกลุ่ม
ของผูเ้ รียน ผูส้ อนจะช่วยให้ผเู้ รียนใช้เวลาในการสืบค้น
และเรีย นรู้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพที่สุ ด สามารถเข้า ไป
สืบค้นได้จากแหล่งเรียนรูน้ นั ้ ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา
ในการสืบค้นจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่มีขอ้ มูลหรือ
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สารสนเทศที่ต้ อ งการโดยบทเรีย นแสวงรู้ บ นเว็บ มี
องค์ประกอบทีส่ ําคัญ 6 ส่วน ได้แก่ ขัน้ นํ า ขัน้ ภารกิจ
ขัน้ กระบวนการ ขัน้ ชีแ้ หล่งความรู้ ขัน้ ประเมินผล และ
ขัน้ สรุป [2], [4], [5]
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
จะสนับสนุน ส่งเสริม และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนในกลุ่มทํา
กิจ กรรมการเรีย นรู้ร่ว มกัน แลกเปลี่ย นความคิด เห็น
ช่วยเหลือพึง่ พากัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทัง้ ในส่วน
ของตนเองและส่วนรวม เพื่อให้ทงั ้ ตนเองและสมาชิกทุก
คนภายในกลุ่ ม ประสบความสํ า เร็จ ตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ซ่งึ ต่ างจากการเรียนรู้ท่ีเ รียนโดยลําพังเน้ น
การแข่งขัน [6] รวมทัง้ ได้เรียนรูท้ กั ษะทางสังคมและการ
ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นทักษะทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ในการ
ดํารงชีวติ [7]
การเรียนการสอนรายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ
ซึ่งเป็ นวิชาพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อนําไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับ
องค์กร แต่ปญั หาทีพ่ บนัน้ ผูเ้ รียนยังขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์เพื่อแก้ปญั หา ขาดทักษะในการทํางานเป็ นกลุ่ม
ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ดังนัน้ ผู้วจิ ยั
จึง นํ า บทเรีย นแสวงรู้ บ นเว็บ ซึ่ง มีรู ป แบบการดํ า เนิ น
กิจกรรมที่ชดั เจน รวมเข้ากับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่ วมมือ เพื่อสนับ สนุ นการจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รียนจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ
ตน ได้ มีโ อกาสร่ ว มแสดงความคิด เห็น แลกเปลี่ย น
ความรูแ้ ละประสบการณ์กนั เพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้กบั
ผู้ เ รีย นในการศึก ษาค้ น คว้ า และทบทวนความรู้ ด้ ว ย
ตนเอง สร้างบรรยากาศในการเรียนรูใ้ ห้มคี วามน่ าสนใจ
และเน้นให้ผเู้ รียนได้ใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อ พัฒ นาและหาประสิท ธิภ าพของบทเรีย น
แสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ
รายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อน
์
เรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนแสวง
รู้ บ นเว็บ รายวิ ช าโครงสร้ า งระบบสารสนเทศระดับ
อุดมศึกษา
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2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ข องผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่ ว มมื อ รายวิ ช าโครงสร้ า งระบบสารสนเทศระดั บ
อุดมศึกษา
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 บทเรีย นแสวงรู้บ นเว็บ โดยใช้ ก ระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือรายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ
ระดับอุดมศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
3.2 ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนที่ไ ด้จาก
การเรียนด้วยบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ โดยใช้กระบวนการ
เรีย นแบบร่ ว มมือ หลัง เรีย นสูง กว่ า ก่ อ นเรีย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.3 เจตคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียนด้วยบทเรียน
แสวงรู้บ นเว็บ โดยใช้ก ระบวนการเรีย นแบบร่ ว มมือ
รายวิช าโครงสร้า งระบบสารสนเทศ ระดับอุด มศึกษา
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
4. ขอบเขต
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีล่ งทะเบียนเรียนในวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ภาค
เรียนที่ 1/2555 และภาคเรียนที่ 1/ 2556 สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จํานวนทัง้ สิน้ 60 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั แบ่งออกเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือ รายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศเป็ นนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 31 คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้
บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่ วมมือรายวิช า
โครงสร้างระบบสารสนเทศเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
ภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 29 คน
1) ตัวแปรในการศึกษาตัวแปรต้น คือบทเรียน
แสวงรูบ้ นเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือวิชา
โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา
2) ตัวแปรตาม
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(1) ประสิท ธิภ าพของบทเรีย นแสวงรู้บ น
เว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้าง
ระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา
(2) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จากการเรียน
์
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรีย น
แบบร่ ว มมื อ วิช าโครงสร้ า งระบบสารสนเทศระดับ
อุดมศึกษา
(3) เจตคติของผูเ้ รียนที่มตี ่อการเรียนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้การทดลองแบบ One Group Pretest
Posttest Design ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดลองแบบ One Group Pretest
Posttest Design
Pretest
O1

Treatment
X

Posttest
O2

โดยที่
O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน
X หมายถึง การเรียนด้วยบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ
โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ
O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
5.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จากวิธเี ลือกแบบเจาะจง
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการหาประสิท ธิภ าพของ
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่ ว มมื อ เป็ นผู้ เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า
โครงสร้ า งระบบสารสนเทศในภาคเรี ย นที่ 1/2555
จํานวน 31 คน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มย่อยประกอบด้วย
1) กลุ่ม 3 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง
และอ่อน อย่างละ 1 คน 2) กลุ่ม 9 คน โดยคละความ
สามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน และ 3)
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

กลุ่มทีใ่ ช้ในการหาประสิทธิภาพภาคสนาม คือนักศึกษา
ทีเ่ หลือทัง้ หมดจํานวน 19 คน
2) กลุ่มตัวอย่างในการหาผลสัมฤทธิของบทเรี
ยน
์
แสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ เป็ น
ผู้เ รีย นที่ล งทะเบียนเรีย นในรายวิชาโครงสร้ างระบบ
สารสนเทศในภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 29 คน
5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้สร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย
5.2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียน
แบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
13 หน่ วยการเรียนรู้ได้แก่ 1) องค์กรและแนวคิดพื้นฐาน
2) ระบบสารสนเทศในองค์กร 3) กลยุทธ์และระบบ
สารสนเทศ 4) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 5) ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 6) การจัดการทรัพยากรข้อมูล 7) การ
สื่ อ สารโทรคมนาคมและเครื อ ข่ า ย 8) การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ 9) การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันระดับ
องค์ กรในโซ่ อุ ป ทาน10) ระบบสนั บสนุ น การตัดสินใจ
11) ปญั ญาประดิษฐ์และระบบผู้เชีย่ วชาญ 12) ธุรกิจ
อัจฉริยะและการทําเหมืองข้อมูลและ 13) ความมันคงของ
่
ระบบสารสนเทศและจริยธรรม
การพั ฒ นาบทเรี ย นแสวงรู้ บ นเว็ บ โดยใช้
กระบวนการเรีย นแบบร่ ว มมือ วิช าโครงสร้า งระบบ
สารสนเทศ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1) กํ า หนดเป้ าหมาย โดยศึก ษาข้อ มู ล จาก
งานวิจยั เอกสาร และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา
3) ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับคําอธิบาย
รายวิชา และปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย
4) ออกแบบขั น้ ตอนกิ จ กรรมการเรี ย นใน
บทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ
ซึง่ บทเรียนแสวงรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ บทนํ า เป็ นขัน้ เตรียมตัวผู้เรียนเพื่อเข้าสู่
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขัน้ ภารกิจ เป็ น การตัง้ ปญั หาหรือประเด็น
สําคัญทีผ่ เู้ รียนจะต้องดําเนินการเพื่อหาคําตอบร่วมกัน
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ขัน้ กระบวนการ เป็ นการชีแ้ จงว่าผู้เรียนจะต้อง
ประกอบกิจกรรมใดบ้าง เพื่อให้บรรลุภารกิจทีว่ างไว้ เน้น
การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองและกระบวนการเรียนแบบ
ร่ ว มมือ โดยผู้ วิจ ัย ได้พ ัฒ นาบทเรีย นแสวงรู้ ท่ีผู้เ รีย น
สามารถแลกเปลี่ยน สรุ ป องค์ ความรู้ แ ละแสดงความ
คิดเห็นได้
ขัน้ ชีแ้ หล่งข้อมูลเป็ นการให้แหล่งสารสนเทศทีม่ ี
บนเวิล์ดไวด์เว็บ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนํ าสาระความรู้
เหล่านัน้ มาแก้ปญั หาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ขัน้ ประเมิ น ผล เพื่ อ ติ ด ตามว่ า ผู้ เ รี ย นบรรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้เพียงใด โดยเน้นการประเมินเชิงมิติ
(Rubrics) ประกอบด้วยผูเ้ รียนประเมินผลงานของกลุ่มอื่น
ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินสมาชิกภายในกลุ่ ม
ผู้สอนประเมินผลงานและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดย
ใช้แบบประเมินเชิงมิตอิ อนไลน์
ขัน้ สรุป เพื่อให้ผู้เรียนได้ความคิดรวบยอดที่ได้
ช่วยกันแสวงหาและสร้างขึน้ มา
5) พัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บซึ่งมีข นั ้ ตอน
ตามภารกิ จ ของบทเรี ย นแสวงรู้ บ นเว็ บ โดยใช้
WordPress ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหา และ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่ งที่เกี่ยวข้อง สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิด เห็ น ทํ า แบบทดสอบออนไลน์ และทํ า แบบ
ประเมินเชิงมิตแิ บบออนไลน์
6) ติดตัง้ และทดสอบ
การทดลองรายบุ ค คล ผลการวิ เ คราะห์ ห า
ประสิทธิภาพรายบุ คคลมีค่ า เท่ ากับ 71.54/71.63 และ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ในขัน้ นี้ ผู้วิจ ัยได้
ปรั บ ปรุ ง การเชื่ อ มโยงลิ ง ค์ ข องเว็ บ ไซต์ บางส่ ว นมี
ข้อผิดพลาดและมีคาํ ผิด
การทดลองกลุ่ ม เล็ ก ผลการวิ เ คราะห์ ห า
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กมีค่ าเท่ากับ 77.18/78.47 ใน
ขัน้ นี้ผวู้ จิ ยั ทําการปรับรูปภาพให้มคี วามน่าสนใจ และเพิม่
ประเด็นคําถามให้น่าสนใจยิง่ ขึน้
การทดลองภาคสนาม ผลการวิ เ คราะห์ ห า
ประสิท ธิภ าพแบบกลุ่ ม ภาคสนามมีค่ า เท่ ากับ 81.42/
82.48 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
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รูปที่ 1 หน้าจอบทนํา
5.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
โครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็ นแบบทดสอบชนิดปรนัย
(Multiple choice) 4 ตัวเลือก ทีค่ รอบคลุมเนื้อหาจํานวน
480 ข้อ ต้องการใช้จริงจํานวน 255 ข้อ นําแบบทดสอบ
ที่สร้า งขึ้น ไปให้ผู้เ ชี่ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการวัด
(IOC) เป็ นรายข้อ เลือกข้อทีผ่ ่านเกณฑ์ 450 ข้อ โดยมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 นําแบบทดสอบไปทดลอง
ใช้กบั นักศึกษาทีเ่ คยเรียนวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ
แล้ว จํานวน 20 คน และวิเคราะห์เป็ นรายข้อ โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มตํ่าร้อยละ 50 เนื่องจากมี
กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 50 คน คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ ายระหว่ าง 0.20-0.80 และมีค่ าอํานาจ
จําแนกตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป ซึง่ พบว่ามีขอ้ สอบทีม่ คี ่าความ
ยากง่ายและอํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์จํานวน 380 ข้อ
ทําการคัดเลือกข้อสอบจํานวน 255 ข้อ โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุ ประสงค์การเรียนรู้ จากผล
การวิเคราะห์พบว่าข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
0.23-0.67 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.64
ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบเท่
่
ากับ 0.80
2) แบบวัด เจตคติข องนั ก ศึก ษาที่เ รีย นด้ว ย
บทเรีย นแสวงรู้บ นเว็บโดยใช้ก ระบวนการเรีย นแบบ
ร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบ
Likert’s Scale แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 5
ท่ า นประเมิน ความสอดคล้ อ ง (IOC) ของข้อ คํ า ถาม
จากนัน้ คัดเลือกข้อคําถามทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
รวมทัง้ สิ้นจํานวน 39 ข้อ จากผลการตรวจสอบความ

_15-0870(001-240).indd 6

สอดคล้ อ งเที่ ย งตรง ข้ อ คํ า ถามทุ ก ข้ อ ผ่ า นเกณฑ์ ท่ี
กําหนด โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
5.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งผูเ้ รียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ
ละ 5-6 คน ทีค่ ละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน
ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาเรียนรูด้ ้วยบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 6 ขัน้ ตอนได้ แ ก่ ขัน้ บทนํ า ภารกิจ
กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ การประเมินผลและสรุป โดย
สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันปฏิบตั ภิ ารกิจทีก่ ําหนด ร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ ม ระดมความคิดเพื่อให้ได้คําตอบและส่ง
คําตอบหรือชิน้ งาน
5.4.2 ขัน้ ประเมินผลการทดลอง
1) ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน
255 ข้อ
2) ในระหว่างเรียนผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อน
เรียนจํานวน 10 ข้อ จากนัน้ ผู้เรียนทํากิจกรรมและทํา
แบบประเมินเชิงมิติโดยแบ่งออกเป็ น 1) แบบประเมิน
กระบวนการทํ า งานกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยการกํ า หนด
เป้าหมายร่วมกัน การแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ การปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย การประเมินและปรับปรุง
2) แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมประกอบด้วย
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมซึ่งมีข้อคําถามเกี่ยวกับ
ความรูค้ วามเข้าใจ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ชิน้ งานทีส่ ่ง
เป็ นต้น 3) แบบประเมินการนํ าเสนอ ประกอบด้วยการ
เตรียมความพร้อม รูปแบบการนํ าเสนอ การรักษาเวลา
ด้านความสนใจของผู้ฟงั ซึ่งบอกเกณฑ์การให้คะแนน
อย่างชัดเจน จากนัน้ ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน 10 ข้อ
3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้
บนเว็ บ ครบทุ ก หน่ วยการเรี ย นแล้ ว ให้ ผู้ เ รี ย นทํ า
แบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 255 ข้อ เพื่อนําไปใช้ใน
การวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
4) กลุ่มตัวอย่างทําแบบวัดเจตคติ ที่มีต่อการ
เรีย นด้ว ยบทเรีย นแสวงรู้บ นเว็บ โดยใช้ก ระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

6. ผลการวิ จยั
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่ วมมือ เมื่อ ทดสอบค่า E1/E2
ภาคสนาม (81.42/82.27) โดยใช้ ก ารทดสอบ One
Sample t-test พบว่า มีค่าสูงกว่า 80/80 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.5 จึงสรุปได้ว่าบทเรียน
แสวงรูบ้ นเว็บทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
6.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การทดสอบ PairedSample t-test พบว่า ผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนแสวงรู้
บนเว็บทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียน
์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียนทีเ่ รียนด้วย
บทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บ
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน

N
29
29

𝑋𝑋�

210.21
102.72

𝑆𝑆. 𝐷𝐷.

17.14
8.52

t

p-value

33.13

0.00

6.3 ผลการศึกษาเจตคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียน
ด้ ว ยบทเรี ย นแสวงรู้ บ นเว็ บ วิ ช าโครงสร้ า งระบบ
สารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่ (𝑋𝑋�)
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (𝑆𝑆. 𝐷𝐷. ) เทียบกับเกณฑ์วดั
เจตคติทก่ี ําหนด ผลโดยรวมผูเ้ รียนมีเจตคติอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียน
รายการประเมิ น
ด้านคําอธิบายรายวิชา
ด้านวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ด้านเนื้อหา
ด้านสือ่ การเรียนการสอน
ด้านบรรยากาศ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
เฉลีย่
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𝑋𝑋�

4.09
4.17
4.14
4.07
4.27
4.19
4.34
4.16

𝑆𝑆. 𝐷𝐷.

0.64
0.57
0.56
0.69
0.47
0.56
0.60
0.51

ระดับ
เจตคติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาเจตคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียน
ด้วยบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ พบว่าผูเ้ รียนมี
เจตคติต่อบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการ
เรียนแบบร่วมมืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (𝑋𝑋� = 4.16,
𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = 0.51)

7. อภิ ปรายผล
ผลการวิ จ ัย สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั ง้ ไว้ ซ่ึ ง
อภิปรายผลได้ดงั นี้
7.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บโดยใช้
กระบวนการเรีย นแบบร่ ว มมือ วิช าโครงสร้า งระบบ
สารสนเทศ ระดับอุดมศึกษาพบว่า มีค่าประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 81.42/82.48 เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด
ไว้คือ 80/80 ทัง้ นี้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
ระหว่างเรียน (E1) ซึ่งมีค่า 81.42 สูงกว่ามาตรฐานที่
กําหนดไว้ คือ 80/80 เนื่องจากบทเรียนทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
มีขนั ้ ตอนกิจกรรมทีช่ ดั เจนเริม่ จากขัน้ บทนําช่วยในการ
สร้างความสนใจเพื่อนํ าเข้าสู่บทเรียน ขัน้ ภารกิจจะตัง้
ปญั หาให้ผเู้ รียนช่วยหาคําตอบร่วมกัน ขัน้ กระบวนการ
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบและองค์
ความรู้ด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือทีเ่ น้นการทํา
กิจกรรมกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าจากแหล่ง
ข้อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้ อ งจากเนื้ อ หาและแหล่ ง สารสนเทศ
เบื้องต้นทีม่ บี นเวิลด์ ไวด์เว็บ ผูเ้ รียนจึงสามารถใช้เวลา
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ทํ า ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องและตรงประเด็น ช่วยให้ลดเวลาที่จ ะต้องใช้
สําหรับการสืบค้นได้เป็ นอย่างดี บทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้
เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ อ ภิ ป ราย เกิ ด องค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น
มากกว่าการแข่งขัน กระตุ้นให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้น
และสนใจเรียน แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน สําหรับค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
หลั ง การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นแสวงรู้ บ นเว็ บ โดยใช้
กระบวนการเรีย นแบบร่ ว มมือ ซึ่ง มีค่ า 82.48 สูง กว่ า
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ ําหนดไว้คอื 80/80 เนื่องจากผูเ้ รียน
ได้ร่ ว มกัน ทํา กิจ กรรมการเรีย นการสอน โดยเน้ น ให้
ผู้เรียนใช้สารสนเทศมากกว่าการแสวงหาสารสนเทศ
สนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดย
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ค้นพบและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่ ม
ของผูเ้ รียน ทําให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจํา
7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นแสวงรู้ บ นเว็ บ โดยใช้
กระบวนการเรีย นแบบร่ ว มมือ วิช าโครงสร้า งระบบ
สารสนเทศ ก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย นพบว่ า ผู้เ รีย นมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
์
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนนี้ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ทัง้ นี้เนื่องจาก
ผูเ้ รียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน และเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ผี ู้สอนได้แนะนํ า ได้อย่างไม่จํากัดสถานที่และ
เวลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั [8] ทีผ่ ลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนหลังเรีย นสูงกว่า ก่อ นเรียนอย่ างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 เนื่องจากใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและสามารถย้อนกลับไปทบทวนด้วยตนเองทุกที่
ทุกเวลา และสอดคล้องกับ [9] ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของการใช้
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ กับความสามารถในการคิดเชิง
ตรรกะในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึง่ พบว่า คะแนนสอบ
หลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมีคะแนนหลังเรียน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 96 ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถใน
การคิดเชิงตรรกะของผูเ้ รียน เนื่องจากบทเรียนแสวงรู้
บนเว็บได้รบั การออกแบบทีจ่ ะใช้เวลาของผูเ้ รียนในการ
สืบค้น ศึกษาความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการใช้
สารสนเทศมากกว่าการแสวงหาสารสนเทศ นอกจากนี้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็ นส่วนสําคัญในการ
ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้ ข องผู้ เ รีย น
กระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือส่งผลดีต่อผูเ้ รียน 3 ด้าน
[7] คือ 1) ช่วยให้ผเู้ รียนมีความพยายามทีจ่ ะเรียนรูใ้ ห้
บรรลุเป้าหมาย เป็ นผลทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
สูงขึน้ และมีผลงานมากขึน้ การเรียนรูม้ คี วามคงทนมาก
ขึน้ มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ มีการใช้
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพใช้เหตุผลดีขน้ึ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากขึน้ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนดี
ขึน้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จ ะเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็ นผลทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึ้น
์
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และมีผลงานมากขึน้ 3) มีสุขภาพจิตดีขน้ึ ซึง่ เป็ นการ
พัฒนาผูเ้ รียนในหลายมิติ
7.3 จากผลการศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรีย นด้ว ยบทเรีย นแสวงรู้บ นเว็บ โดยใช้ก ระบวนการ
เรีย นแบบร่ ว มมือ วิ ช าโครงสร้ า งระบบสารสนเทศ
พบว่าผู้เรียนมีเจตคติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (𝑋𝑋� =
4.16, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = 0.51) โดยด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด 3
อันดับแรกคือด้านการวัดและประเมินผล (𝑋𝑋� = 4.34,
𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = 0.60) เนื่องจากมีการสอบก่อนและหลังเรียนทุก
ครัง้ ผู้เรียนจึงพยายามพัฒนาตนเอง อีกทัง้ ในส่วนของ
การทํ า กิ จ กรรมกลุ่ ม ใช้ ก ารประเมิ น เชิ ง มิ ติ เ พื่ อ
ประเมินผลในมิตติ ่าง ๆ ได้แก่ ผู้เรียนประเมินผลงาน
ของกลุ่ ม อื่น ผู้เ รีย นประเมิน กลุ่ ม ตนเองและประเมิน
ตนเอง ผู้สอนประเมิน ผลงานและการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รียน รองลงมาคือด้านบรรยากาศ (𝑋𝑋� = 4.27, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. =
0.47) เนื่องจากใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ และ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รีย นทํ า กิจ กรรมการเรีย นรู้ ร่ ว มกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความ
รับผิดชอบร่ว มกัน ทัง้ ในส่วนของตนเองและส่วนรวม
เพื่อให้ทงั ้ ตนเองและสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งต่างจากการ
เรียนรูท้ เ่ี รียนโดยลําพังทีเ่ น้น การแข่งขัน [6] รองลงมา
คือด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (𝑋𝑋� = 4.19, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. =
0.56) เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้
ก้าวหน้ าอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้พฒ
ั นาทาง
วิช าการแล้ว ยัง พัฒ นาทักษะทางสัง คมอีก ด้ว ย ทัง้ นี้
เพราะได้นํากระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ และ
เน้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ร่วมกับการเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ร่ว มประเมิน เชิงมิติต ามสภาพจริง เพื่อพัฒนาการ
เรีย นรู้ข องผู้เ รีย น สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ อนัน ท์
คัมภิรานนท์และภูสทิ ฐ บวรวัฒนดิลก [10] ที่ได้ศึกษา
เปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ร่วมกับ
การประเมินตามสภาพจริงที่ใช้การประเมินเชิงมิติเพื่อ
ประเมินพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ในการนําผลการวิจยั ไปใช้ มีขอ้ ควรคํานึงดังนี้
ั หาด้ า น
ระหว่ า งวิ จ ั ย พบว่ า ในบางครั ง้ เกิ ด ป ญ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ ตดังนั น้ ผู้สอนควรเตรียมการและ
วางแผนรองรับหากเกิดเหตุ ข ดั ข้องขึ้น เพื่อไม่ ให้เป็ น
อุปสรรคหรือส่งผลกระทบน้อยทีส่ ดุ ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและผู้สอนควรดูแลการทํากิจกรรมอย่ าง
ใกล้ชดิ เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันทํากิจกรรมที่มอบหมายให้
เสร็จลุล่วงตามเวลา
8.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1) เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย น
ระหว่างบทเรียนแสวงรูบ้ นเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือและการเรียนด้วยวิธกี ารอื่น ๆ
2) ศึกษาความคงทนในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ที่ผ่ า นการเรีย นด้ว ยบทเรีย นแสวงรู้ บ นเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ และความคงทนในการ
เรียนรูจ้ ากการเรียนด้วยวิธอี ่นื ๆ
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี้ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั ประจําปี
งบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) จาก
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทัง้ ได้รบั ความอนุ เคราะห์
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่กรุณาตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือวิจยั ทางผูว้ จิ ยั จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เป็ นอย่างสูง
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