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รปูแบบการเรียนการสอนด้วยเวบ็เควสทโ์ดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเพ่ือพฒันา

ความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

สรุกจิ  ปรางสร1* พลัลภ  พริยิะสรุวงศ์2 และ ปรชัญนนัท ์ นิลสขุ3 

 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเวบ็เควสท์โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัเพื่อ

พฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาและการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 2) เพื่อประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้

โดยผูเ้ชีย่วชาญ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 16 คนโดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอื

ทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื 1) รปูแบบการเรยีนการสอน 2) แบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า          

1) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัตามวิธ ีการเชิงระบบ (System Approach) 

ประกอบด้วย ปจัจยันําเขา้ (Input) มอีงคป์ระกอบ 10 องคป์ระกอบ ปจัจยักระบวนการ (Process) มอีงคป์ระกอบ 12 

องคป์ระกอบ ปจัจยันําออก (Output) มอีงคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ และ ขอ้มลูป้อนกลบั (Feed Back) มอีงคป์ระกอบ 

1 องคป์ระกอบ 2) ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ต่อรูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในเกณฑร์ะดบัเหมาะสมมาก

ทีส่ดุ ( X = 4.51, S.D.= 0.59) 

 

คาํสาํคญั:  รปูแบบการเรยีนการสอน, เวบ็เควสท,์ การเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั, การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
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Instructional Model with Webquest Using Problem-Based  

toward Problem Solving Ability and Critical Thinking 
 

Surakij  Prangsorn1* Pallop  Piriyasurawong2 and Prachyanun  Nilssok3 

 

Abstract 

 The purposes of the research were 1) to develop the instructional model with Webquest using problem-

based toward problem solving ability and critical thinking and 2) to assess the appropriation of the 

instructional model by experts. The samples were 16 experts selected by purposive sampling. Data collection 

tools were the instructional model and the assessment of appropriate model with 5-level rating scale. The 

statistics used in data analysis were mean and standard deviation. The results showed that 1) the 

instructional model process by system approach consists of 10 inputs factors, 12 process factors, 2 outputs 

factors and 1 feedback factor, and 2) expert opinions on the model developed were in the most appropriate 

level ( X = 4.51, S.D.= 0.59). 
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1. บทนํา

 ปจัจุบนัสงัคมโลกได้พฒันาและเจริญก้าวหน้าอย่าง

มาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยสีาสนเทศ หรอืที่เรยีกว่า

โลกของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของประชากรโลกในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม เน่ืองจากสามารถรบัรูข้า่วสารไดห้ลายทางและ

รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีทัง้ความรู้ ความบันเทิง การศึกษา 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวคิดประสบการณ์โดยผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ [1] ใน

สงัคมสารสนเทศซึ่งเป็นสงัคมแห่งภูมิปญัญาและการ

เรียนรู้  ทักษะใหม่ที่จําเป็นสําหรับผู้ เรียนที่จะเป็น

เครื่องมอืในการแสวงหาและเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การแสวงรู ้การ

สะทอ้นคดิ การใชเ้ทคโนโลยแีละการสรา้งองคค์วามรู ้การ

พฒันาวธิีการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั (Student 

Centered Learning) ตามเป้าหมายของการปฏิรูป

การศกึษาของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 ทีมุ่่งเน้นผูเ้รยีน

ให้ได้รบัการพฒันาทกัษะในกระบวนการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง พฒันาทกัษะการแก้ปญัหาร่วมกนัระหว่าง

ผู้เรยีนด้วยกนั และครูผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุนการ

เรยีนรู ้ (Facilitator) เท่านัน้ ซึง่จะสรา้งความสนใจความ

กระตือรือร้นในการที่จะค้นหาข้อมูลของปญัหาและร่วม

ระดมความคดิเหน็ (Brain Storming) เพื่อหาขอ้สรุปเสนอ

แนวทางการแกป้ญัหาและการพฒันาให้เกดิขึน้ไดน้ัน่เอง 

[2] 

     การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั (Learner-

centered Approach) นัน้ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูท้ีก่ระตอืรอืรน้

และมสีว่นร่วมในการเรยีน และเกดิการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากลง

มอืกระทํา (Active Learners) ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รบัการ

ถ่ายทอดเน้ือหาจากครูผูส้อน (Passive Learners) เพยีง

อย่างเดยีว เป้าหมายของการเรยีนในสมยัใหม่ผูเ้รยีนและ

ผู้สอนต้องร่วมมอืกนัในการวางเป้าหมายของการเรยีนรู้

ร่วมกนั การเรียนโดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทําช่วยให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

ภารกจิทีส่าํคญัของผูส้อน คอื การออกแบบการเรยีนการ

สอน โดยผสมผสานกบักิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้า

ทายผู้เรียน ได้แก่ การเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน 

(Collaborative Learning) การเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 

(Problem-Based Learning) ซึง่กจิกรรมการเรยีนดงักล่าว

ลว้นสอดรบักบัทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิซมึ (Constructivism) 

ที่มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้เรียนเองเป็นผู้สร้างองค์

ความรู้โดยการลงมือปฏิบัติ แสวงหาเหตุผล ทําความ

เขา้ใจจนไดข้อ้สรุป เป็นการไดค้วามรูโ้ดยผ่านกระบวนการ

สรา้งปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง [3] 

     ตัง้แต่การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็ (WBI) มาสู่การแสวง

รู้ด้วยเวบ็เควสทท์ี่เบอร์น่ี ดอร์จ (Bernie Dodge) แห่ง

ภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาขึ้นในปี 1995 โดยมี

เป้าหมายคือ การนําความรู้ที่หลากหลายบนเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นฐานในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ โดยผู้เรียนแสวงรู้จากแหล่งความรู้ที่จดัไว้อย่าง

เป็นระบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนหลาย

ระดบั [4] 

     เวบ็เควสทถ์อืเป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีมุ่่งเน้นให้

ผูเ้รยีนมทีกัษะขัน้สงูในการสบืคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ทีม่อียู่บน

ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดยอาศยักจิกรรมบนบทเรยีน

เป็นตวัเรา้ความสนใจใหผู้เ้รยีนเกดิความใฝ่รูแ้ละต้องการ

สบืค้นหาขอ้มูล ซึ่งกจิกรรมดงักล่าวจะจดัขึน้ใน รูปแบบ

ของการตัง้สมมตฐิาน และสมมตฐิานของสถานการณ์การ

แก้ปญัหาโดยการเชื่อมโยงไปยงัแหล่งข้อมูล ความรู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัเน้ือหา เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถคน้ควา้ต่อเน่ือง

ไปไดไ้ม่รูจ้บตามความสนใจ ของผูเ้รยีนแต่ละคน รูปแบบ

การเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์ยังช่วยเพิ่มคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทัง้ด้านการเรียนแบบร่วมมือ 

(Cooperative Learning) การเรยีนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) และการเรยีนแบบสบืเสาะ 

(Inquiry Learning) ภายในเว็บเควสท์ประกอบด้วย

กิจกรรม ซึ่งได้ออกแบบให้ใช้เวลาของผู้เรียนอย่างมี

ประสทิธภิาพเน้นการใช้สารสนเทศมากกว่าการแสวงหา

สารสนเทศ สนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้ข ัน้การคิด

วเิคราะห์สงัเคราะห์ประเมนิค่า และส่งเสริมให้ผู้เรยีนใช้

จนิตนาการและทกัษะการแกป้ญัหา [5] 

     จุดมุ่งหมายสําคญัของกระบวนการเรยีนรู้ที่ดีเพื่อให้

สมองสามารถทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด คอื การ

เรยีนรู้ต้องเป็นเรื่องของการรู้จกัคดิ การจดักิจกรรมการ
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เรยีนรูต้้องกระตุน้ใหผู้เ้รยีน “คดิเป็น ทําเป็น” จงึจะถอืว่า

เรียนรู้เป็น นัน่คือต้องพฒันาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ

คิด ซึ่งมีหลายประเภท เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิด

อย่างมวีจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา ฯลฯ การคดิอย่างมี

วจิารณญาณคอื สามารถคดิ รบัรู ้คาดคะเน และใชเ้หตุผล

เป็นตวัควบคุมพฤตกิรรมหรอืความต้องการของตน หรอื 

ใช้ตัดสนิขอ้มูลและแก้ไขปญัหาโดยยึดหลกัการคดิด้วย

เหตุผล ใชข้อ้มูล พจิารณาความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่าง ๆ 

ว่าอะไรคอืความจรงิ อะไรคอืความถูกต้อง คดิดว้ยความ

รอบคอบระมัดระวัง ใช้สติปญัญาและทักษะ ในการคิด

ไตร่ตรองมากกว่าการใชอ้ารมณ์ทีท่ําใหเ้กดิความลําเอยีง 

เกดิอคติ ซึ่งจะมผีลเสยีต่อการตัดสนิใจ การจดักจิกรรม

การเรยีนรู้ถอืว่าเป็นสิง่ที่มคีวามสาํคญัยิง่ ทีจ่ะกระตุ้นให้

สมองไดค้ดิ โดยเน้นใหใ้ชท้กัษะสาํคญัของการคดิอย่างมี

วิจารณญาณ การจะเกิดพฤติกรรมดงักล่าวต้องเกิดขึ้น

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากพอโดยครูต้อง

กระตุ้นให้ผู้เรยีนคดิตัง้คําถาม กระตุ้นให้เกดิความสนใจ

ใฝ่รู้ ต้องการคิดค้นหาคําตอบที่ถูกต้องโดยการเสาะ

แสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง  ตรวจสอบข้อมูล 

วเิคราะห ์ตคีวาม และหาขอ้สรุปเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ [6] 

     การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional 

Design) ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจ ัยได้นําหลกัการ ทฤษฎ ี

แนวคิด สภาพการเรียนการสอนในปจัจุบัน มาใช้เป็น

กรอบในการศึกษาดังน้ี 1) วิธีการเชิงระบบ (System 

Approach) 2) เวบ็เควสท์ 3) การเรยีนโดยใช้ปญัหาเป็น

หลกั (Problem-Based Learning) โดยต้องการผลผลติ 2 

ผลผลติคอื 1) ความสามารถในการแก้ปญัหา (Problem-

Solving Ability)  และ 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) ทีม่คีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อการเรยีน

การสอนในปจัจุบนัทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน และยงัเป็น

ทักษะสําคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการ

ดาํเนินชวีติอย่างมคีุณค่า สามารถทีจ่ะ “คดิไดด้ว้ยตวัเอง” 

“คดิเป็น ทําเป็น” และใชก้ารคดิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ

ตัวเอง ประเทศชาติ และสงัคมโลกได้ด้วย ถือว่าเป็น

ยุทธวธิใีนการพฒันาหรอืสรา้งทรพัยากรบุคคลให้เติบโต

เป็นคนด ีคนเก่ง ทีม่คีวามสขุ โดยผูว้จิยัมกีรอบแนวคดิใน

การวจิยั ดงัน้ี 

 

 

การวิเคราะห์สภาพ
การเรียนการสอน

ในปัจจุบัน

วิธีการเชิงระบบ
(System Approach)

กิจกรรมการเรียน
แบบแสวงรู้บนเว็บ

(WebQuest)

การเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

(Problem Based
Learning)

รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

     2.1 เพื่อพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนด้วยเวบ็

เควสทโ์ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัเพื่อพฒันาความสามารถ

ในการแกป้ญัหาและการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

 2.2 เพื่อประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้

โดยผูเ้ชีย่วชาญ  

3. ขอบเขตการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยั มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบ

การเรียนการสอนด้วยเวบ็เควสท์โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั

เพื่อพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาและการคดิอย่าง

มวีจิารณญาณ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

3.1  ศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

(Instructional Design) และกรอบในการพฒันาดว้ยการใช้

วธิกีารเชงิระบบ (System Approach)  

3.2  ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัที่

เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมเวบ็เควสท์ที่ประกอบด้วยส่วนของ

การเรยีน 6 ส่วน ดงัน้ี 1) ส่วนของบทนํา (Introduction) 
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2) สว่นของภารกจิ (Task) 3) สว่นกระบวนการ (Process) 

4) ส่วนของแหล่งข้อมูล (Resources) 5) ส่วนของ

ประเมนิผลและใหค้ําแนะนํา (Evaluation and Guidance) 

และสว่นที ่6) สว่นสรุป (Conclusion)  

3.3  ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนโดยใช้ปญัหาเป็นหลกั (Problem-

Based Learning) 

3.4  ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 

 

4. วิธีการศึกษา 

4.1  การวิเคราะห ์ 

สงัเคราะหเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนดว้ย

เว็บเควสท์โดยใช้ปญัหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความ 

สามารถในการแกป้ญัหาและการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยผู้วิจยัร่างต้นแบบ

ของระบบการเรยีนการสอน มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

4.1.1 วเิคราะหร์ะบบการออกแบบการเรยีนการสอน 

4.1.2 วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนแสวงรู้บนเว็บ 

(WebQuest) 

4.1.3 วิเคราะห์การเรียนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก 

(Problem-Based Learning)  

4.1.4 สงัเคราะห์รูปแบบการเรยีนการสอน ตาม

แนวทางวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่

ประกอบด้วยปจัจัยนําเข้า (Input) ปจัจัยกระบวนการ 

(Process) ปจัจยันําออก (Output)  

4.1.5 นํารูปแบบการเรยีนการสอนที่พฒันาขึ้น 

ตรวจประเมนิโดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกัและทีป่รกึษาร่วม 

นํามาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

4.1.6 ร่างแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ

การเรยีนการสอนที่พฒันาขึน้ โดยแบบประเมนิเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และ

ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 

นําไปหาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน นํามา

ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

4.1.7 นํารูปแบบการเรยีนการสอนที่ปรบัปรุง

แก้ไข จากอาจารย์ที่ปรกึษาหลกั และที่ปรกึษาร่วมให้

ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 16 คนประเมนิความเหมาะสมของ

รปูแบบฯ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 

4.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี คอื ผู้เชี่ยวชาญ 

โดยมีคุณสมบตัิ คือ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา สาขาเทคโนโลยี

การศึกษา สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาการ

ออกแบบ ระบบการเรยีนการสอน จาํนวน 16 คน ประเมนิ

รปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ โดยการเลอืก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) 

4.3  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

4.3.1 รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์

โดยใช้ปญัหาเป็นหลักเพื่อพฒันาความสามารถในการ

แก้ปญัหาและการคดิอย่างมวีิจารณญาณ ของนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ี 

4.3.2 แบบประเมนิความเหมาะสม ต่อรูปแบบการ

เรยีนการสอนฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย ตอนที ่1 ความ

คดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญในด้านความเหมาะสม ต่อระบบ

หลกั ระบบรอง และระบบย่อย ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ชีย่วชาญ โดยแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ

มคี่า IOC เท่ากบั 0.75 และความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.79 

4.4  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมลู 

4.4.1 ส่งต้นแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่

พฒันาขึน้พร้อมแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ

และหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบให้

ผูเ้ชีย่วชาญทางไปรษณีย ์

4.4.2. วเิคราะห์คุณภาพของแบบประเมนิความ

เหมาะสมใช้สถิติความตรงเชิงเน้ือหา โดยคัดเลือก

รายการคําถามทีนํ่าไปใชท้ีม่คี่าระหว่าง 0.50 – 1.00 และ

วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ด้วยค่าสถิติแอลฟ่าครอนบาร์ค 

Cronbach's Alpha โดยใชค้่าความเชื่อมัน่ที ่0.50 ขึน้ไป  

4.4.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการ

เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นด้วยสถิติเชิงพรรณา  ในการ 

คาํนวณค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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5. ผลการศึกษา

ปัจจัยนำเข้า
กระบวนการจัด

การเรียนการสอน
ปัจจัยนำออก

หลักการ แนวคิด

ทฤษฎีที่ใช้ในการเรียนการสอน

1. กิจกรรมการเรียนด้วย

WebQuest

2. การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นหลัก (Problem Based

Learning)

การวิเคราะห์บริบทของการ

เรียนการสอน

1. การวิเคราะห์ปัญหา

2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย

3. การวิเคราะห์ผู้เรียน

4. การวิเคราะห์ผู้สอน

5. การวิเคราะห์เนื้อหา

6. การเตรียมผู้เรียน

7. การเตรียมผู้สอน

8. ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียน

การสอน

ขั้นเตรียมการก่อนการเรียน

การสอน

1. ปฐมนิเทศผู้ช่วยสอน

2. ปฐมนิเทศผู้เรียน

3. การจัดกลุ่มผู้เรียน

4. ให้คำแนะนำการลงทะเบียน

5. วัดความสามารถในการแก้

    ปัญหาก่อนเรียน

6.วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  ก่อนเรียน

การเรียนการสอนด้วยเว็บ

เควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

1. แสดงและแจ้งปัญหา

   (Shows and Define problem)

2. มอบภารกิจ (Task)

3. ชี้แหล่งข้อมูล (Information

   Resources)

4. ร่วมกันแก้ปัญหา

(Collaborative Problem Solving)

5. ประเมินและแนะนำทางแก้

   ปัญหา (Evaluation and

   Guidance)

6. หาข้อสรุปในการแก้ปัญหา

   (Solution)

ขั้นหลังกระบวนการเรียน

การสอน

1. วัดความสามารถในแก้ปัญหา

    หลังเรียน

2. วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

    หลังเรียน

ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ

รูปแบบการเรียนการสอน

ข้อมูลป้อนกลับ

(Feedback)

Fo
rm

ati
ve

 E
va

lua
tio

n

รปูท่ี 2 แสดงรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยเวบ็เควสทโ์ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัเพื่อพฒันา

        ความสามารถในการแกป้ญัหา และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิความเหมาะสมของการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน 

องคป์ระกอบของรปูแบบ 

ระดบัความคิดเหน็

ของผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัความ

เหมาะสม 
X  S.D. 

1. ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ ระบบหลกั 

     ประกอบดว้ย ปจัจยันําเขา้ 10 ปจัจยั กระบวนการ 12 องคป์ระกอบ ผลติผล 2 ผลผลติ  

และขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรุง 1 ระบบ 

4.63 .50 มากทีสุ่ด 

2. ความเหมาะสมของปจัจยันําเขา้ (Input) ของการพฒันารปูแบบการเรยีนฯ ประกอบดว้ย 10 

องคป์ระกอบ 
4.63 .50 มากทีสุ่ด 

3. ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ ระบบหลกั 

     ประกอบดว้ย ปจัจยันําเขา้ 10 ปจัจยั กระบวนการ 12 องคป์ระกอบ ผลติผล 2 ผลผลติ  

และขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรุง 1 ระบบ 

4.63 .50 มากทีสุ่ด 

4. ความเหมาะสมของปจัจยันําเขา้ (Input) ของการพฒันารปูแบบการเรยีนฯ ประกอบดว้ย 10 

องคป์ระกอบ    
4.63 .50 มากทีสุ่ด 

5. ความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงาน (Process) ของการพฒันารปูแบบการเรยีนการ

สอนฯ ประกอบดว้ย 12 องคป์ระกอบ 
4.25 .77 มาก 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิความเหมาะสมของการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรปูแบบ 

ระดบัความคิดเหน็

ของผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัความ

เหมาะสม 
X  S.D. 

6. ความเหมาะสมของผลติผลของการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนฯ มอีงคป์ระกอบ 2 

ผลผลติ คอื 1) ความสามารถในการแกป้ญัหา 2) การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
4.75 .45 มากทีสุ่ด 

7. ความเหมาะสมของขัน้เตรยีมการกอ่นการเรยีนการสอนของการพฒันารปูแบบการเรยีนการ

สอนฯ มอีงคป์ระกอบย่อย 6 ระบบย่อย 
4.50 .52 มาก 

8. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนดว้ยเวบ็เควสทโ์ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั มอีงคป์ระกอบ

ย่อย 6 ขัน้ตอนยอ่ย 
4.50 .82 มาก 

9. ความเหมาะสมของปจัจยันําออก (Output) มอีงคป์ระกอบยอ่ย 2 ขัน้ตอนยอ่ย 4.25 .45 มาก 

10. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่1 แสดงและแจง้ปญัหา (Shows and Define 

Problem) มกีจิกรรมการเรยีนการสอน 4 กจิกรรมย่อย 
4.56 .51 มากทีสุ่ด 

11. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่2 มอบภารกจิ (Task) มกีจิกรรมการเรยีนการ

สอน 4 กจิกรรมย่อย 
4.44 .51 มาก 

12. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่3 ชีแ้หล่งขอ้มลู (Information Resources) 4.25 .68 มาก 

13. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่4 ร่วมกนัแกป้ญัหา (collaborative Problem 

Solving)  มกีจิกรรมการเรยีนการสอน 6 กจิกรรมย่อย 
4.63 .50 มากทีสุ่ด 

14. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่5 ประเมนิและแนะแนวทางการแกป้ญัหา 

(Evaluation and Guidance) มกีจิกรรมการเรยีนการสอน 1 กจิกรรมย่อย 
4.44 .73 มาก 

15. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่6 หาขอ้สรุปในการแกป้ญัหา (Solution) มี

กจิกรรมการเรยีนการสอน 1 กจิกรรมย่อย 
4.75 .45 มากทีสุ่ด 

16. ความเหมาะสมของขัน้การวดัและประเมนิผล กจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยเวบ็เควสทโ์ดย

ใชป้ญัหาเป็นหลกั 
4.56 .63 มากทีสุ่ด 

17. ความเหมาะสมของระบบขอ้มลูป้อนกลบั (Feed Back) เพือ่การปรบัปรุง 4.50 .82 มาก 

เฉล่ีย 4.51 .59 มากท่ีสดุ 

 

6. สรปุผลและอภิปรายผล 

6.1 สรุปผล 

6.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเวบ็เควสท์

โดยใช้ปญัหาเป็นหลักเพื่อพฒันาความสามารถในการ

แก้ปญัหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้วิจ ัย

พัฒนาขึ้นตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 

ประกอบดว้ย  

ปจัจยันําเขา้ (Input) มปีจัจยั 10 ปจัจยัไดแ้ก่ 

(1) กจิกรรมเวบ็เควสท ์ 

(2) การเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก 

(Problem Based Learning) 

 

 

(3) การวเิคราะหป์ญัหา 

(4) การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 

(5) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 

(6) การวเิคราะหผ์ูส้อน 

(7) การวเิคราะหเ์น้ือหา 

(8) การเตรยีมผูเ้รยีน 

(9) การเตรยีมผูส้อน 

(10) ปจัจยัทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน 

 ปจัจัยกระบวนการ (Process) มีองค์ประกอบ

ย่อย 12 องคป์ระกอบ โดยแยกเป็นระบบรอง 2 ระบบ

คอื  ขัน้เตรยีมการก่อนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 

(1) ปฐมนิเทศผูช้่วยสอน 
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(2) ปฐมนิเทศผูเ้รยีน 

(3) การจดักลุ่มผูเ้รยีน 

(4) ใหค้าํแนะนําการลงทะเบยีน 

(5) การวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณก่อนเรยีน 

(6) วดัความสามารถในการแกป้ญัหาก่อนเรยีน 

ขัน้การเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้

ปญัหาเป็นหลกั ประกอบดว้ย 

(1) แสดงและแจง้ปญัหา (Shows and Define 

Problem) 

(2) มอบภารกจิ (Task) 

(3) ชีแ้หล่งขอ้มลู (Information Resources) 

(4) ร่วมกนัแกป้ญัหา (Process) 

(5) ประเมนิและแนะนําทางแกป้ญัหา 

(Collaborative Problem Solving) 

(6) หาขอ้สรุปในการแกป้ญัหา (Solution)  

ปจัจยันําออก (Output) มผีลผลติทีต่อ้งการ 2 

ผลผลติ คอื  

(1) ความสามารถในการแกป้ญัหา  

(2) การคดิอย่างมวีจิารณญาณ      

ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed Back) เพื่อการปรบัปรุง 

1 ระบบ คอื ความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรูปแบบการ

เรยีนการสอน 

 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญในด้านความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้นใน

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากที่สุด ( X = 4.51, S.D.= 

0.59) และผู้ เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะต่อรูปแบบที่

พฒันาขึน้ดงัน้ี 1) ความครอบคลุมองคป์ระกอบของปจัจยั

นําออก ผลผลผลิตที่ต้องการคือ ความสามารถในการ

แก้ปญัหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรมีฐาน

ช่วยเหลือในกรณีที่ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองไม่ได้ และ

ผลผลิตที่ต้องการไม่ควรแยกออกจากกันควรเป็นการ 

บูรณาการด้วยกนั 2) ในขัน้ตอนของการแบ่งกลุ่มผูเ้รยีน

ควรมีหลัก ทฤษฎีรองรับและคํานึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 3) ควรนําเสนอรายละเอยีดของรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยใช้สญัลกัษณ์แสดง เช่น กิจกรรมการ

เรียนในชัน้เรียนควรใช้สญัลกัษณ์เส้นทบึ กิจกรรมการ

เรียนออนไลน์ควรใช้สญัลักษณ์เส้นประ และ 4) ควรมี

การศึกษาความ พึงพอใจของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพราะเมื่อนํารปูแบบทีพ่ฒันาไปใชจ้รงิจะไดเ้ป็นทีย่อมรบั 

6.2 อภปิรายผล 

 จากการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยเวบ็เควสท์

โดยใช้ปญัหาเป็นหลักเพื่อพฒันาความสามารถในการ

แก้ปญัหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้วิจ ัยได้

องคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) ปจัจยั

นําเขา้ (Input)  2) ปจัจยักระบวนการ (Process) 3) ปจัจยั

นําออก (Output) 4) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซึ่ง

สอดคล้องกบั สุจิตรา [7] ที่พฒันารูปแบบการเรียนการ

สอนแบบสบืสอบบนเวบ็วชิาวทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ารช่วย

เสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญัหาของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่าได้

รูปแบบการเรียนการสอน 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) 

หลกัการหรอืแนวคดิเกีย่วกบัการสอน 2) วตัถุประสงค ์3) 

กระบวนการเรยีนการสอน 4) การวดัและประเมนิผล และ

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันและเห็นด้วยใน

ระดบัมากโดยภาพรวมรูปแบบการเรยีนการสอนแบบสบื

สอบบนเวบ็ที่พฒันาขึ้นมคีวามเป็นไปได้ในการนําไปใช้

จรงิสอดคล้องกบั ปณิตา [8] ทีศ่กึษาการพฒันารูปแบบ

การเรยีนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานโดยใชป้ญัหาเป็น

หลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิต

ปรญิญาบณัฑติ ผลการศกึษาพบว่าได้รูปแบบการเรยีน

การสอนประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2) 

วตัถุประสงคข์องรปูแบบการเรยีนการสอน 3) กระบวนการ

เรียนการสอน 4) การวดัและประเมินผล ผลการประเมิน

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน

สอดคลอ้งกนัโดยในภาพรวมทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม

ในระดบัมากและมคีวามเป็นไปได้ในการนําไปใช้จรงิใน

ระดบัมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบั โสภาพนัธ ์[9] ทีศ่กึษาการ

พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลกั

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

ความสามารถในการแก้ปญัหา ทางการพยาบาลของ

นักศึกษาวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบันพระบรมราช

ชนกกระทรวงสาธารณสุข ผลการศกึษาพบว่าไดรู้ปแบบ

การเรยีนการสอนประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 

ปจัจยันําเขา้ 2) กระบวนการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
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ปญัหาเป็นหลกั 3) ปจัจยันําออก 4) ขอ้มูลป้อนกลบั ผล

การรับรองรูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญ

จํานวน 5 คน สรุปไดว้่ารปูแบบการเรยีนการสอนมคีวาม

เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้  และ 

สอดคล้องกบั วลิาวรรณ [10] ที่ศกึษารูปแบบการเรยีน

การสอนบนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาที่ใช้เทคนิคการ

แก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่าได้รูปแบบ

การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 

เว็บแบบลดภาระทางปญัญา 2) การเตรียมการ 3) การ

เรยีนรู้ 4) การประเมนิ ผลการประเมินรูปแบบการเรยีน

การสอนทีพ่ฒันาขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญพบว่ารูปแบบมคีวาม

เหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุดและสามารถนําไปใช้กับ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรไีด ้
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การสอนที่ เป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อการวิจัย ขอ 
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