135

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ทิพวัลย์ ขันธมะ1* กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2 และ กานดา พูนลาภทวี 2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ และ 2)
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ การดาเนินการวิจยั
มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ ระยะที่ 2 การศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็ นการจัดการเรียนรูต้ ามกระบวนการที่
พัฒนาขึน้ กับนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 62 คน โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาจานวน 30 คน เรียนรูผ้ ่านเว็บ และนักศึกษาจานวน 32
คน เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการ
เรียนการสอนผ่านเว็บมีองค์ประกอบ 4 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ การกาหนดและออกแบบ ขัน้ การพัฒนาและการดาเนินการ ขัน้
การแสดงผล และขัน้ การปรับปรุงแก้ไข ทัง้ นี้ผเู้ ชีย่ วชาญเห็นว่ากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการ
สอนผ่านเว็บมีความเหมาะสมในระดับมาก 2) นักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียน
การสอนผ่านเว็บมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงกว่านักศึกษาทีเ่ รียนรูผ้ ่านเว็บอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .01 3) นักศึกษาที่
์
เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่าน
เว็บในระดับมาก และ 4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียน
การสอนผ่านเว็บในระดับมาก
คาสาคัญ: กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ การเรียนการสอนผ่านเว็บ
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Development of the Community of Inquiry Procedures for Web-Based Instruction
Tippawan Khantama1* Krisamant Wattananarong2 and Kanda Phunlapthawee2
Abstract
The purposes of this study were 1) to develop procedures of community of inquiry for Web-based
instruction and 2) to study the effects in the use of the developed community of inquiry. The study consisted
of 2 phases, development procedures of community of inquiry for Web-based instruction and implementation
procedures of community of inquiry. The samples were 2 groups of first-year students enrolled in an
Information Technology course during the second semester of the academic year 2012 at Suandusit Rajabhat
University. The first group had 30 students, whose learning activities were based on the community of inquiry
for Web-based instruction. The second group had 32 students, who learning activities were based on Webbased instruction only. Data were analyzed by using of percentage, mean, standard deviation, t-test statistic
and content analysis. The results finding were summarized as follows 1) The procedures consisted of 4
stages: the defining and designing, the development and demonstration, the declaration, and the detection.
The experts agreed with the procedures at the “most appropriate” level. 2) The students whose learning
activities were based on the community of inquiry for Web-based instruction posed higher achievement than
those based only on the Web-based instruction at .01 level of significance. 3) The students whose learning
activities were based on the community of inquiry for Web-based instruction had high participation in the
community of inquiry for Web-based instruction. 4) The students had high level of satisfaction in the
utilization of the community of inquiry for Web-based instruction.
Keywords: Community of Inquiry, Web-based Instruction
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1. บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาในสิทธิและหน้าทีข่ องการศึกษาไว้
ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสทิ ธิและโอกาส
เสมอกันโดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาคือ ต้องยึดว่า
ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
และบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดับ
การศึก ษา อีก ทัง้ ก าหนดให้ มีก ารใช้ เ ทคโนโลยีเ พื่อ
การศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ มี
ความสามารถที่ จ ะใช้ เ ทคโนโลยีท่ีเ หมาะสมอย่ า งมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยกาหนดให้ผเู้ รียนมีสทิ ธิ ์
ได้รบั การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ การนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้า
มาใช้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างกว้างขวางขึน้ การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ในทุ กเวลาทุ กสถานที่ ผู้เรียนจะมี
อิสระในการเสาะแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่ อ
ตั ว เองเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ต าม
ความสามารถซึ่งจะสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี อีก ทัง้ ท าให้ เ กิ ด ความเสมอภาคทาง
การศึกษา และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาสามารถทาให้การจัดการศึกษาตัง้ อยู่บน
รากฐานของวิ ธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ มี ก ารค้ น คว้ า
ทดลองใหม่ ๆ อย่ า งมี ร ะบบอยู่ เ สมอ และมี ค วาม
สมเหตุสมผลตามสถานการณ์เปลีย่ นแปลงของสังคม [1]
การจัดการเรียนรูผ้ ่านเว็บมีขอ้ ดีหลายประการ ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่ก ับวัตถุ ประสงค์ของการน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ หากแต่การจัดการเรียนรูผ้ ่านเว็บยังมีขอ้ จากัดใน
เรื่องสถานทีแ่ ละเวลาการทางานร่วมกันทีไ่ ม่ตรงกัน การ
ขาดปฏิสมั พันธ์แบบเผชิญหน้าอาจทาให้ผู้เรียนบางคน
รู้ สึก อึ ด อัด และไม่ ส ะดวกในการเรี ย น และการขาด
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การถามและตอบปญั หาบางครัง้ ไม่
เกิดขึน้ ทันที อาจทาให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ได้
ด้านความไว้วางใจเป็ นปจั จัยสาคัญในการทางานร่วมกัน
เพราะความสัมพันธ์ของบุคคลส่วนใหญ่เริม่ ขึน้ จากการ
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รูจ้ กั กัน ความไว้วางใจซึง่ กันและกัน และความผูกพันจะ
ทาให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกันได้ดี [2] การปฏิสมั พันธ์ผ่าน
การร่วมมือในชุมชนออนไลน์แตกต่างจากการปฏิสมั พันธ์
แบบเผชิญหน้าในด้านความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ และอาจส่งผล
ให้เกิดความรูส้ กึ ที่ไม่มคี วามไว้วางใจซึง่ กันและกันเท่าที่
ควร รวมถึงความผูกพันในชุมชนออนไลน์ ส่งผลให้ผู้
เรียนไม่กล้าแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละทางานร่วมกับผูอ้ ่นื [3]
ผู้วิจยั เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บให้มคี วามครอบคลุมในเรื่องข้อจากัดของ
การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จึงประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชน
แห่ งการสืบเสาะ (Community Of Inquiry) เป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บ ชุ มชนแห่งการสืบเสาะเป็ นแนวคิดที่มี
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้มาจากกลุ่ มทฤษฎีสร้าง
ความรู้ใหม่โดยผูเ้ รียน (Constructivist) เป็ นทฤษฎีทว่ี ่า
ด้วยการสร้างความรู้ และการนาความรู้นัน้ มาเป็ นของ
ตนเอง มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้ นการศึกษาป จั จัย
ภายนอกมาเป็ นการศึกษาสิง่ เร้าภายใน ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิดที่ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ [4] ชุมชนแห่งการสืบเสาะเป็ น ชุมชนที่มีการ
รวมกลุ่ มกันของสมาชิกผ่ านเว็บโดยสมาชิกในชุ มชน
ร่ ว มกัน สะท้ อ นความคิด เห็ น ของตนเองในการสร้ า ง
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมายเชิ ง ลึ ก
ร่วมกันสร้างปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ั ญา และการจัดการ
ผ่ านการแสดงออกด้านสังคม ป ญ
เรียนการสอน [5] ชุมชนแห่งการสืบเสาะเป็ นแนวคิดที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุ นว่ าการเรียนรู้ผ่ านเว็บควรให้
ความสาคัญถึงทักษะของผู้เรียนในด้านสังคม ปญั ญา
และการจัดการเรียนการสอนของผูส้ อน [6] ซึง่ สอดรับกับ
การนากรอบแนวคิดชุมชนแห่งการสืบเสาะไปพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ผ่ า นเว็ บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารสร้ า ง
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู้ อ่ื น ผ่ า นการท ากิ จ กรรมออนไลน์
(Online) [7] ช่วยส่งผลต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การสร้างความร่วมมือผ่านการปฏิบตั ิกิจกรรม
ส่งเสริมความคงทนในการเรียนแบบออนไลน์ การรับรู้
และการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึก รวมถึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่สูงขึน้ [8]
์
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ดังนั น้ ผู้วิจ ัยจึง มีความสนใจที่จ ะพัฒนากระบวนการ
ชุมชนแห่ งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่ านเว็บ
ส าหรับ ส่ ง เสริม การมีส่ วนร่ ว มในการเรียนรู้ แ ละการ
ปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมผ่ า นเว็ บ ให้ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนให้สงู ขึน้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ
เพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
2.2 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวน
การชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
2.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุ มชนแห่ งการ
สืบเสาะผ่านเว็บกับนักศึกษาทีเ่ รียนรูผ้ ่านเว็บ
2.2.2 ศึกษาการมีส่วนร่ วมในชุ มชนแห่ งการ
สืบเสาะของนักศึกษาที่เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
2.2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุ มชนแห่ งการสืบเสาะ
ผ่านเว็บ
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1 นักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การสืบเสาะผ่านเว็บมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่ า
นักศึกษาทีเ่ รียนรูผ้ ่านเว็บ
3.2 นักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การสืบเสาะผ่านเว็บ มีสว่ นร่วมในชุมชนแห่งการสืบเสาะ
ผ่านเว็บระดับมาก
3.3 นักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การสืบเสาะผ่านเว็บมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บระดับมาก
4. ขอบเขตของการวิ จยั
4.1 ประชากรในการวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2555
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4.2 ตัวแปรในการศึกษา มีดงั นี้
4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้
ผ่านเว็บ แบ่งออกเป็ น
(1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน
การชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(2) การจัดการเรียนรูผ้ ่านเว็บ
4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา
์
(2) การมีส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนแห่ ง การ
สืบเสาะผ่านเว็บของนักศึกษา
(3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่ อ
การเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่าน
เว็บ
4.3 เนื้ อหาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ นเนื้ อหาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) รหัส
วิชา 4000111 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินการวิจยั มี 2 ระยะดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการ
สืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
5.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีการเรียนแบบ
สืบเสาะ ชุ มชนแห่ งการสืบเสาะ ชุ มชนการเรียนรู้
ออนไลน์ ชุมชนนักปฏิบตั ิ การเรียนการสอนผ่านเว็บและ
การนาเข้าสู่ระบบในด้านองค์ประกอบและขัน้ ตอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.2 กาหนดและออกแบบกระบวนการชุมชนแห่งการ
สืบเสาะผ่านเว็บโดยนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างชุมชนแห่งการสืบเสาะและการเรียนการสอน
ผ่านเว็บมาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ แล้วร่างกระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
5.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มอื การเรียน
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
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5.4 สร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
5.4.1 สร้างบทเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วนาบทเรียนไปหาประสิทธิภาพ บทเรียนทีส่ ร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม (83.50%)
5.4.2 สร้ า งแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ
ผ่านเว็บ แล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 7 คนตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
5.4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนจานวน 80 ข้อ แล้วให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีป่ รับปรุงแก้ไข
์
เรียบร้อยแล้วทดลองใช้กบั นักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาค่าความเทีย่ ง (Reliability) โดยใช้สตู ร KR - 20
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) แบบ
ทดสอบทัง้ ฉบับมีค่าความเทีย่ ง 0.85
5.4.4 สร้ า งแบบประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
ชุ มชนแห่ ง การสืบ เสาะของนั ก ศึกษาที่เรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การสื บ เสาะผ่ า นเว็ บ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อการ
เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
แล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 7 คนตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อหา (Content Validity) แล้วน าแบบประเมินที่
ปรับปรุ งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทดลองใช้ก ับนั กศึกษาที่
ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ หาความเที่ ย งโดยใช้ สู ต ร
สัม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) แบบประเมินการมีส่วนร่ วมในชุ มชนแห่ ง
การสืบเสาะของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ ได้ค่าความเทีย่ ง .82และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อการ
เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
ได้ค่าความเทีย่ ง .86
5.5 กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น รายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ รหัสวิช า 4000111 ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก าร
ศึกษา 2555 จานวน 62 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธสี ุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย
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(Simple Random Sampling) กลุ่มทดลองเป็ นกลุ่มที่
เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็ นกลุ่มที่เรียนรู้ผ่าน
เว็บ จานวน 32 คน
5.6 วิธกี ารดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเรียนรู้
ของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะเวลา
16 สัปดาห์ โดยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้
5.6.1 กลุ่มทดลองทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมี 3 ขัน้ ได้แก่ เตรียมการเรียนรู้ ดาเนินการเรียนรู้
และสรุปและประเมินผลการเรียนรู้
1) เตรียมการเรียนรู้
ปฐมนิ เทศนักศึกษาในห้องเรียน เปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาแนะนาตัวในห้องเรียนร่วมกันทุกคน
อธิบายระเบียบปฏิบตั ิในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุ มชนแห่ งการสืบเสาะผ่ านเว็บ ให้นั กศึกษาท าแบบ
ทดสอบก่ อนเรียน นั ดหมายนั กศึก ษาในการเข้าร่ วม
กิจกรรมประจาภาคเรียนในสัปดาห์ท่ี 1 สาธิตการใช้งาน
เว็บไซต์ รายวิชา มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นสัปดาห์ท่ี 2
2) ดาเนินการจัดการเรียนรู้
2.1) จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการสอน
แบบชีแ้ นะตามแผนการจัดการเรียนรูส้ ปั ดาห์ท่ี 3-14 ให้
นักศึกษาปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ดิ งั นี้
2.1.1) เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2.2.2) แนะนาตัวภายในชุมชน
2.2.3) แบ่ งกลุ่ มส าหรั บ ปฏิ บ ั ติ
กิจกรรม
2.2.4) อภิปรายประเด็นปญั หาดังนี้
(1) ตัง้ เป้าหมาย แบ่งหน้าที่
และขอบเขตการปฏิบตั งิ าน
(2) ตอบกลับความคิดเห็น
(เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย)
(3) ตอบกลับ (reply) แทน
การเริม่ เรื่องใหม่
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(4) เสนอประเด็นความคิด
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระดมสมอง
2.2.5) สืบเสาะหาความรู้
(1) สืบค้น สารวจ ตรวจสอบ
ข้อมูลในการปฏิบตั งิ านร่วมกับเพื่อนสมาชิก
(2) อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก
การสืบค้นข้อมูล
(3) รวบรวม สังเคราะห์ สรุป
ลงมติ
(4) ตรวจสอบผล น าเสนอ
วิธกี ารและแนวทางปฏิบตั ิ
2.2.6) สื่อสารแบบเป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ
(1) ใช้ภาษาด้วยความสุภาพ
(2) กล่ า วค าทั ก ทายและ
เรียกชื่อเพือ่ นสมาชิก
(3) ใช้สรรพนามแทนกลุ่ ม
ได้แก่ เรา พวกเรา และกลุ่มเรา
(4) ใช้ เ ครื่ อ งหมายต่ า งๆ
และใช้ อ ั ก ษรตั ว ใหญ่ เช่ น ใช้ ส ั ญ รู ป (Emoticons)
เครื่องหมายปรัศนี (???) และอัศเจรีย์ (!!!)
(5) กล่ า วยกย่ อ ง ชมเชย
และให้กาลังใจผูอ้ ่นื
(6) สนทนาโดยการพูดเรื่อง
ผ่อนคลาย
(7) เปิ ดเผยตัวตนด้วยการ
นาเสนอประวัตสิ ว่ นตัว
2.2) ติ ด ตามและตรวจสอบการ
ปฏิ บ ัติ กิจ กรรมในระหว่ า งการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บตามแผนที่
วางไว้จนถึงสัปดาห์ท่ี 14
3) สรุปและประเมินผลการเรียนรู้
ในสัปดาห์ท่ี 15 สรุปทบทวนบทเรียน
สรุปผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ตอบข้อซักถามกับนักศึกษา จากนัน้ ให้นักศึกษาทาแบบ
ประเมินการมีส่ วนร่ วมในชุ มชนแห่ งการสืบเสาะของ
นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุ มชนแห่ งการ
สืบเสาะผ่านเว็บ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
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นั ก ศึ ก ษาในระหว่ า งการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
จากนัน้ สัปดาห์ท่ี 16 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลัง
เรียน
5.6.2 กลุ่มควบคุมที่เรียนรู้ผ่านเว็บ ผู้ วิจยั จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่ านเว็บโดยไม่ ได้จ ัดกระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บให้กบั นักศึกษา ยึดตาม
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3)
5.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่ม ตัวอย่าง
สัมพันธ์กนั และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
6. ผลการวิ จยั
6.1 ผลการพัฒนากระบวนการชุ มชนแห่ งการ
สืบเสาะผ่านเว็บ
6.1.1 องค์ประกอบของกระบวนการชุมชนแห่ง
การสืบเสาะผ่านเว็บ
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่ านเว็บมี
องค์ประกอบหลัก 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) ขัน้ การกาหนดและการออกแบบ
(Defining and Designing) เป็ นการกาหนดบทบาท
ผู้สอนและผู้เรียน วัตถุ ประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา
แผนการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสนั บ สนุ นการ
เรียนรู้
2) ขัน้ การพัฒนาและการดาเนินการ
(Development and Demonstration) เป็ นการพัฒนา
กระบวนการสอน กระบวนการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผลที่ได้ก าหนดและออกแบบแล้วน า
กระบวนการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษา
3) ขัน้ การแสดงผล (Declaration) เป็ น
การนาเสนอผลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนให้ผู้เรียนรับ
์
ทราบภายหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้กระบวนการ
ชุ มชนแห่ งการสืบเสาะผ่ านเว็บครบตามที่ก าหนดทุ ก
สัปดาห์
4) ขัน้ การปรับปรุงแก้ไข (Detection)
เป็ นการนาผลที่ได้จากการประเมินทุกองค์ประกอบของ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บมาปรับปรุง
เพื่อให้เกิดกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถนาไปใช้
ได้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชาต่อไป
6.1.2 ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ
ผ่านเว็บ ผู้เชีย่ วชาญให้ความเห็นว่ากระบวนการชุมชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มีต่ อกระบวนการชุ มชนแห่ งการสืบเสาะ
ผ่านเว็บ
รายการ

ระดับความคิด เห็น
M S.D. ความหมาย
4.39 .27
มาก
4.11 .69
มาก
4.31 .32
มาก
4.27 .43
มาก

เนื้อหา
การออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอน
ภาพรวม

6.2 ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
6.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียน
คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
นักศึกษาทีเ่ รียนรูผ้ ่านเว็บเท่ากับ 51.59 และนักศึกษา
ทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่าน
เว็บเท่ากับ 69.27 ตามลาดับ คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บสูงกว่านักศึกษาทีเ่ รียนรู้
ผ่านเว็บอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
นักศึกษาทีเ่ รียนรูผ้ ่านเว็บ และนักศึกษาที่
เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
สืบเสาะผ่านเว็บ
คะแนน

n

ผ่านเว็บ
32
ใช้กระบวนการผ่าน
30
*มีเว็นบัย สาคัญทางสถิติท่ี .01

หลังเรียน
M
S.D.
51.59 8.112
69.27 3.513

t
16.055

6.2.2 นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บมีส่วนร่วมในชุมชนแห่ง
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การสืบ เสาะภาพรวมในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ
4.42) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่ง
การสืบเสาะของนัก ศึกษาที่เ รียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
รายการ
สังคม
ปญั ญา
การจัดการเรียนสอน
ภาพรวม

M
4.49
4.41
4.36
4.42

ระดับความคิด เห็น
S.D. ความหมาย
.13
มาก
.16
มาก
.16
มาก
.15
มาก

6.2.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
โดยใช้ ก ระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การสืบ เสาะผ่ า นเว็ บ
ภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31) ดังตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีม่ ตี ่อการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
รายการ

ระดับความคิด เห็น
M S.D. ความหมาย
กระบวนการเรียนรู้
4.25 .08
มาก
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ 4.27 .05
มาก
ผูส้ อน
4.39 .02
มาก
ผูเ้ รียน
4.30 .04
มาก
ภาพรวม
4.31 .05
มาก

7. อภิ ปรายผลการวิ จยั
7.1 กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการ
เรียนการสอนผ่านเว็บประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ
ได้แก่ การกาหนดและการออกแบบ การพัฒนาและการ
ดาเนินการ การแสดงผล และการปรับปรุงแก้ไข โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความเห็นว่ากระบวนการชุมชนแห่งการ
สืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บมีความเหมาะสม
อีกทัง้ ในแต่ละขัน้ ตอนมีการติดตาม ตรวจสอบควบคุม
และปรับ ปรุง เพื่อ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรีย นรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
7.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุม ชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บจากผลการวิจยั สามารถนามา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
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7.2.1 นักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บมีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รียน
มีพฒ
ั นาการภายหลังจากทีไ่ ด้เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวน
การชุมนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ ด้วยเหตุน้กี ระบวน
การชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บจึงเป็ นแนวทางการ
จัดการเรียนรูแ้ นวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยพัฒนาผล สัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
[9] พบว่าการสร้างปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รียนบนพืน้ ฐาน
ของการแสดงออกทางปญั ญา ทางสังคมและการสร้าง
องค์ความรูโ้ ดยการแลกเปลีย่ นขึน้ กับการอภิปรายและ
การสนทนาผ่านกระดานอภิปราย
7.2.2 นัก ศึก ษาที่เ รีย นรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่ งการสืบเสาะผ่ านเว็บ มีผลสัม ฤทธิท์ างการ
เรีย นสูง กว่ า นั ก ศึก ษาที่เ รีย นรู้ ผ่ า นเว็บ ผลการวิจ ัย
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ และยัง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ [10] พบว่าผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือและสร้าง
สังคมแห่งความรู้ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนสูง
7.2.3 นัก ศึก ษาที่เ รีย นรู้โ ดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บมีส่วนร่วมในชุมชนแห่ ง
การสืบ เสาะในระดับ มาก ผลการวิจ ัย สอดคล้อ งกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยนักศึกษามีสว่ นร่วมในชุมชนแห่ง
การสืบเสาะผ่านเว็บระดับมากในด้านสังคม ด้านปญั ญา
และด้านการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับผล การ
วิจยั ของ [11] พบว่าการเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสาน
ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม และปญั ญา
7.2.4 นัก ศึก ษาที่เ รีย นรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุ ม ชนแห่ ง การสืบ เสาะผ่ า นเว็บ มีค วามพึง พอใจต่ อ
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บระดับมาก
ผลการวิ จ ั ย สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั ง้ ไว้ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ [12] พบว่าผูเ้ รียนมีความ
พึงพอใจและมีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 ผู้ ส อนต้ อ งเตรี ย มการเรี ย นรู้ โดย
ตรวจสอบติด ตามความพร้อ มของผู้เ รีย นให้มีค วาม
พร้อ มมากที่สุ ด ก่ อ นที่จ ะเรีย นรู้โ ดยใช้ก ระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
8.1.2 ระเบีย บปฏิบ ัติส าหรับ ผู้เ รีย นเป็ น สิ่ง
สาคัญในการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
สืบเสาะผ่านเว็บ
8.1.3 กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่าน
เว็บ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
ทุ ก รายวิช าและทุ ก ระดับ การศึก ษา ส าหรับ การน า
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะไปประยุกต์ใช้ควร
คานึงถึงการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาของผูเ้ รียน
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1 ควรศึ ก ษาเพื่ อ ยื น ยัน ว่ า การจัด การ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่ าน
เว็บสามารถช่วยให้ผเู้ รียนมีความคงทนในการเรียน
8.2.2 ควรศึกษาถึงการนากระบวนการชุมชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บไปใช้กบั กระบวนการคิดของ
ผูเ้ รียน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดแบบ
มีวจิ ารณญาณ ทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นต้น
8.2.3 ควรศึกษาถึงการนากระบวนการชุ มชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ ไปใช้กบั การทางานเป็ นทีม
และการสร้างปฏิสมั พันธ์
8.2.4 ควรศึกษาถึงการนากระบวนการชุมชน
แห่งการสืบเสาะผ่านเว็บไปใช้กบั ผูเ้ รียนทีม่ รี ูปแบบการ
เรียนต่างกัน และผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถทางการเรียน
ต่างกัน
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ที่ใ ห้ทุ น การศึก ษาและการวิจ ัย ประจ าปี ก ารศึก ษา
2552-2555 รวมทัง้ ทุนวิจยั บางส่วนที่ได้รบั จากทุน
อุ ด หนุ น การวิจ ัย ของบัณฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
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