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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามรูปแบบ Co

PBLที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบ 
เทียบ ความสามารถในการคิดวเิคราะหข์องผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเว็บทีพ่ฒันาขึน้กบัผูเ้รยีนทีเ่รยีน
ด้วยวิธีปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน กลุ่ม
ตัวอย่าง ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัฒนาเด็ก อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ปีการศกึษา 2556 จำานวน 2 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 25 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่(cluster 
random sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก ่บทเรยีนบนเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานตามรปูแบบ Co
PBLที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบประเมิน
บทเรยีนบนเวบ็ตามรปูแบบ CoPBL แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห ์และแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ สถติพิืน้ฐานทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่รอ้ยละ, คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test (Independent Samples) 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
บทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ ที่ระดับ 1.02 

2. กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง
กว่า กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

โดยสรปุ บทเรยีนบนเวบ็ตามรปูแบบ CoPBL วชิาคอมพวิเตอร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ทีพ่ฒันา
ขึน้ มคีณุภาพและประสทิธภิาพ สามารถนำาไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนเพือ่ยกระดบัความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract
The purposes of this research were to 1) develop the web-based instruction base 

on CoPBL model for Prathomsuksa 4 students, 2) to compare the analytical thinking skills 
of the students who learned with the Web-based instruction for CoPBL model and the ones 
who learned with traditional teaching method, 3) to study the satisfaction of the students 
learning throught the developed web-based Instruction. Samples ware 50 Pratomsuksa 4 
students who study in Patanadek School. The research instruments consisted of questionnaire, 
a development of WBI using problem-based learning base on CoPBL model on computer 
subject for Prathomsuksa 4 students, and test of analytical thinking skills, the satisfaction form, 
and an assessment form of the web-based instruction base on CoPBL model. The research 
statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test (Independent sample). 

The results of the research were as follow: 

1. The opinions of the experts with web-based instruction for CoPBL model was 
most appropriate. The result of the developed the web-based instruction for CoPBL model 
revealed that the effectiveness of the web-based instruction was higher than the average 
standard of Meguigans (1.02). 

2. The analytical thinking skills of the students who studied with the web-based  
instruction base on CoPBL model was significantly higher than those studied with the  
traditional teaching method at the 0.01 level of significance. 

3. The students’ overall satisfaction with the learning was in the high level.

In conclusion, the findings indicate that the web-based instruction. Can use for  
instruction to raise the ability to analytical thinking skills. Learners effectively.

Keywords: Web base instruction, Collaborative Problem-based Learning with Scaffolding, 
CoPBL
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บทนำา
ประเทศไทยกำาลังพัฒนาความเจริญ

ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ เพื่อเตรียม
เข้าสู่ความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ.2558 ซึ่งรวมถึงความร่วมมือในด้านการ
ศึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย จึงมี
ความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะเข้าสู่
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน และแข่งขัน
ในเวทีโลกได้ โดยการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียน
เปน็สำาคญั ผูเ้รยีนทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนา
ตนเองได้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2551 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการผลิตพัฒนาแบบเรียนตำารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต สนับสนุนการผลิต และมีการให้
แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
ศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2553) แตจ่ากรายงานผลการทดสอบระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ผล
การทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
วิชาการงานอาชีพเทคโนโลยี ในระดับชาติ มี
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 54.13 และในระดับเขตพ้ืนที่
การศกึษาการประถมศกึษา(สพป.) ขอนแกน่ เขต1 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.29 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน, 2555) 
จากผลการทดสอบ สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้วิเคราะห์คะแนนการ
ทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 พบว่า นักเรียนทำาข้อสอบเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งเป็นเนื้อหาทฤษฎีได้น้อย (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2556) แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความ

สนใจใฝ่รู้และทักษะกระบวนการอยู่ในระดับต่ำา 
ขาดการคิด การวิเคราะห์และการใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา นอกจากนั้นวิธีการสอนของครูยัง
ใช้ วิธีการบอกความรู้โดยใช้วิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ยึดผู้
เรียนเป็นตัวตั้ง ไม่สามารถทำาให้ผู้เรียนเผชิญและ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ (คณะกรรมการการศึกษา 
แหง่ชาต,ิ 2553) สอดคลอ้ง กบั สนทิ ตเีมอืงซา้ย,  
(2553) ที่กล่าวว่า “กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นท่องจำาเพียงอย่างเดียวทำาให้คุณภาพ
การศึกษาของไทย มีมาตรฐานค่อนข้างต่ำาเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัอกีหลายประเทศในระดบัเดยีวกนั 
เด็กและเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศกัยภาพ ขาดการปลกูฝังคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
เชน่ การใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน การคดิ การวเิคราะหแ์ละการ
ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา เป็นต้น”

จากสภาพปญัหาทีก่ลา่วมา ผูว้จิยัไดเ้หน็
ความสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
คอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จึงนำาเอารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักที่มีการช่วยเสริมศักยภาพการ
เรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(CoPBL) 
มาใช้เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ CoPBL เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหา โดยรูปแบบ CoPBL เกิดจากการผสม
ผสานคุณลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก(Problem-Based) กับเทคนิคการเรียนรู้ร่วม
กัน (Collaborative) และเทคนิคการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน(Scaffloding) เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และยังสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เรียนรู้ด้วยการ
เผชิญสถานการณ์ ส่งเสริมกระบวนการคิดแก้
ปญัหา (สนทิ ตเีมอืงซา้ย, 2553) รปูแบบ CoPBL 
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ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 โมดูล ได้แก ่1) โมดูล
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL Module) 
2) โมดูลฐานความรู้ (Knowledge Module) 3) 
โมดูลผู้เรียน (Student Module) 4) โมดูลการ
ประเมินผล (Assessment Module) 5) โมดูล
การช่วยเสริมศักยภาพการเรียน (Scaffolding  
Module) 6) โมดลูการเรยีนรูร้ว่มกนั (Collaborative  
Module) 7) โมดูลผู้สอน (Coaching Module) 
และ 8) โมดลูการตดิตอ่สือ่สาร (Communication  
Module)

องค์ประกอบของรูปแบบ CoPBL
ที่มา: สนิท ตีเมืองซ้าย, 2553

ซ่ึงมีองค์ประกอบหลักที่ครอบคลุมการ
ทำางานทุกด้านตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะทำาให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน ทำาให้เกิดความคิด วิเคราะห์ 
และถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใดของบทเรียน ก็
สามารถกลับไปเรียนซ้ำาได้ ซึ่งคาดว่าบทเรียนบน
เว็บที่พัฒนาขึ้นจะทำาให้ความสามารถในการคิด
วเิคราะห ์วชิาคอมพิวเตอรข์องนกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำาหรับวงการศึกษา
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้

ปัญหาเป็นหลักตามรูปแบบ CoPBLที่ส่งเสริมคว
ามสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็ 
กับ ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ

3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนตอ่
การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ

สมมติฐานการวิจัย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้

เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น สูง
กว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ

วิธีการวิจัย
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง

ทดลอง(Experimental research) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิธีการดำาเนิน
การดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
พัฒนาเด็ก จำานวน 75 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 2 ห้อง 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

มีรายละเอียดดังนี้

2.1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บท

ชีวิตจรงิได (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2553) สอดคลอง  กับ  สนทิ ตีเมืองซาย ที่
กลาววา “กระบวนการเรียนการสอนที่เนนทองจําเพียงอยางเดียวทําใหคุณภาพการศึกษา
ของไทย มีมาตรฐานคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน เด็ก
และเยาวชนไทยยังไมไดรับการพัฒนาเตม็ศักยภาพ ขาดการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค เชน การใฝรูใฝเรียน การคิด การวิเคราะหและการใชเหตผุลในการแกปญหา เปน
ตน” (สนิท ตีเมืองซาย, 2553) 

จากสภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 จึงนําเอารูปแบบการเรียนรู
รวมกันโดยใชปญหาเปนหลักที่มีการชวยเสริมศักยภาพการเรียนผานระบบเครือขาย
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องคประกอบของรูปแบบ CoPBL 
ที่มา : สนิท ตีเมืองซาย, 2553 
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เรียนบนเว็บที่พัฒนาตามรูปแบบ CoPBL ผู้วิจัย
สรา้งเครือ่งมอืในการวจิยัตามกระบวนการโดยยดึ
ขั้นตอนของ ADDIE Model ดังนี้
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ CoPBL 
ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางและเน้ือหาวชิา(กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551) และกำาหนดกลุ่มผู้เรียน

2) การออกแบบ (Design) ทำาการ
ออกแบบโครงสร้างบทเรียน ออกแบบบทเรียน 
กำาหนดสถานการณป์ญัหา กำาหนดกจิกรรมและวธิี
ประเมินผล แหลง่ขอ้มลู วธิกีารช่วยเสรมิศกัยภาพ
ทางการเรียน การจัดกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน ตามรูป
แบบของ CoPBL model

3) การพัฒนา (Development) ทำาการ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยระบบมูเดิล ตาม 
รปูแบบ CoPBL แยกตามองค์ประกอบ 8 Module 
มีรายละเอียดดังนี้

โมดลูการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็หลกั จดั
ทำาเป็นบทเรยีนตามเนือ้หาม ี4 หนว่ยโดยในแตล่ะ
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ภารกิจ
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อเิลก็ทรอนกิส ์สไลดป์ระกอบการเรยีน และ VDO 
Clip ความรู้

โมดลูการชว่ยเสรมิศกัยภาพทางการเรยีน 
ประกอบดว้ยเครือ่งมอืสนบัสนนุชว่ยเหลอื แนะนำา
ผู้เรียนให้สามารถทำากิจกรรมหรือเรียนรู้ได้ตาม 
เป้าหมายของแต่ละหน่วยการเรียน ซึ่งการ
ออกแบบการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านกรอบแนวคิด ด้าน
แนวคิด ด้านกลยุทธ์ และด้านกระบวนการ โดย
สื่อด้วยภาพผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแทนข้อความ
เปน็ตวัการต์นูเพือ่ดงึดดูความสนใจและการจดจำา
ของผู้เรียน

1) การวิเคราะห (Analysis) ทําการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวของกับรูปแบบ 
CoPBL ศึกษาหลักสตูรแกนกลางและเนื้อหาวิชา(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) และกําหนด
กลุมผูเรียน 

2) การออกแบบ (Design) ทําการออกแบบโครงสรางบทเรียน ออกแบบบทเรียน 
กําหนดสถานการณปญหา กําหนดกิจกรรมและวิธีประเมินผล แหลงขอมูล วิธีการชวยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน การจัดกลุมเรียนรูรวมกัน ตามรปูแบบของ CoPBL model 

3) การพัฒนา (Development) ทําการพัฒนาบทเรียนบนเว็บดวยระบบมูเดิล ตาม
รูปแบบ CoPBL แยกตามองคประกอบ 8 Module มีรายละเอียดดังนี ้

   โมดูลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก จัดทําเปนบทเรียนตามเนื้อหาม ี4 
หนวยโดยในแตละหนวยประกอบไปดวย วัตถุประสงค สถานการณปญหาในรูปแบบการตูน
เอนิเมชั่น และโจทยภารกิจ 

 
 
 
 
 

 
             โมดูลฐานความรู ประกอบดวยแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่จําเปนสําหรับการ
เรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ไดแก เว็บไซตความรูเรื่องที่เก่ียวของ แหลงดาวนโหลด
เอกสาร หนงัสืออิเล็กทรอนิกส สไลดประกอบการเรียน และVDO Clip ความรู 

   โมดูลการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียน ประกอบดวยเครื่องมือสนับสนุน
ชวยเหลือ แนะนําผูเรียนใหสามารถทํากิจกรรมหรือเรียนรูไดตามเปาหมายของแตละหนวย
การเรียน ซึ่งการออกแบบการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียน ประกอบดวย 4 ดานคือ 
ดานกรอบแนวคิด ดานแนวคิด ดานกลยุทธ และดานกระบวนการ โดยสื่อดวยภาพ
ผูเชี่ยวชาญแตละดานแทนขอความเปนตัวการตูนเพ่ือดึงดูดความสนใจและการจดจําของ
ผูเรียน 
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   โมดูลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก จัดทําเปนบทเรียนตามเนื้อหาม ี4 
หนวยโดยในแตละหนวยประกอบไปดวย วัตถุประสงค สถานการณปญหาในรูปแบบการตูน
เอนิเมชั่น และโจทยภารกิจ 

 
 
 
 
 

 
             โมดูลฐานความรู ประกอบดวยแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่จําเปนสําหรับการ
เรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ไดแก เว็บไซตความรูเรื่องที่เก่ียวของ แหลงดาวนโหลด
เอกสาร หนงัสืออิเล็กทรอนิกส สไลดประกอบการเรียน และVDO Clip ความรู 

   โมดูลการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียน ประกอบดวยเครื่องมือสนับสนุน
ชวยเหลือ แนะนําผูเรียนใหสามารถทํากิจกรรมหรือเรียนรูไดตามเปาหมายของแตละหนวย
การเรียน ซึ่งการออกแบบการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียน ประกอบดวย 4 ดานคือ 
ดานกรอบแนวคิด ดานแนวคิด ดานกลยุทธ และดานกระบวนการ โดยสื่อดวยภาพ
ผูเชี่ยวชาญแตละดานแทนขอความเปนตัวการตูนเพ่ือดึงดูดความสนใจและการจดจําของ
ผูเรียน 
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โมดูลการเรียนรู้ร่วมกัน ทำาการจัดการ
กระบวนการกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียน ตั้งชื่อ
กลุม่ กำาหนดการทำากจิกรรมของกลุม่ มกีารตดิตอ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม และการยกย่อง
หรือยอมรับกลุ่มผู้เรียน

โมดูลการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย
เครือ่งมอือำานวยความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สาร
เช่น การสนทนาออนไลน์ กระดานถาม-ตอบ การ
รับ-ส่งข้อความ การแจ้งเตือน ข่าวและประกาศ 
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

โมดูลผู้เรียน ทำาหน้าที่จัดการข้อมูลของ
ผู้เรียน แก้ไขข้อมูล จัดเก็บประวัติการทำากิจกรรม
ของผู้เรียน และข้อมูลทำากิจกรรมการเรียนต่างๆ 
ของผู้เรียน

โมดลูผู้สอน จดัทำากระดานปรกึษาผูส้อน
เพื่อเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนผู้สอนให้สามารถให้
ความชว่ยเหลอืแนะนำาผูเ้รยีน ซึง่ผูส้อนสามารถใช้
ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและประเมินผล
การทำากิจกรรมต่างๆของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรียน

โมดูลการประเมินผล ประกอบด้วยการ
จัดการแบบฝึกหัด สามารถสร้างคลังข้อสอบ 
กำาหนดการสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ สุ่มสลับ
ตัวเลือก กำาหนดเวลา จำานวนครั้งที่ทำาแบบฝึกหัด 
การรายงานผลการทดสอบ และกำาหนดความ
ปลอดภัยในการทำาแบบทดสอบ

4) การทดลองใช้ (Implementation) 
นำาบทเรียนบนเว็บไปทดลองใช้รายบุคคลโดยเป็น
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี4่ ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง
จำานวน 3 คน และ ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย เป็น
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี4่ ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง

จำานวน 20 คน เมื่อได้ผลการทดลอง นำามาแก้ไข
ปรับปรุงบทเรียนบนเว็บ

5) การประเมินผล (Evaluation) ทำาการ
ประเมินผลบทเรียนบนเว็บ ด้านเนื้อหาและแบบ
ทดสอบโดย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 5 คน และ
ด้านเทคนิควิธีการ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน

	 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	
ได้แก่

- แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบน
เว็บตามรูปแบบ CoPBL ด้านเนื้อหา มีรายการ
ประเมนิ 3 ดา้นคอื 1)ดา้นเนือ้หาวิชา 2)ดา้นโจทย์
สถานการณ์ปัญหา 3)ด้านแบบทดสอบ

- แบบประมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ
ตามรปูแบบ CoPBL ดา้นเทคนคิวธิกีาร มรีายการ
ประเมิน 8 ด้านคือ 1) ด้านการออกแบบบทเรียน 
2) ด้านการจัดการข้อมูลผู้เรียน 

3) ดา้นสถานการณป์ญัหาและทรพัยากร
การเรยีนรู ้4) ดา้นการชว่ยเสรมิศกัยภาพการเรยีน 
5) ด้านการเรียนแบบร่วมมือกัน 6) ด้านกิจกรรม
การเรยีนและกรประเมนิผล 7) ดา้นผูส้อน 8) ดา้น
การติดต่อสื่อสาร

- แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางการเรียนจัดทำาโดยใช้แนวทาง
การคิดวิเคราะห์ตามแนวของบลูม (สุทธิวรรณ  
พีรศักด์ิโสภณ, ม.ป.ป.) ซึ่งจำาแนกพฤติกรรมการ
คิดวิเคราะห์ไว้ 3 ด้านคือ 

1) การคิดวิเคราะห์ความสำาคัญ 2) การ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) การคิดวิเคราะห์
หลักการ มีขั้นตอนการพัฒนาข้อสอบดังนี้   
(สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, มปพ.)
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เมื่อได้แบบทดสอบแล้วจึงนำาไปประเมิน
ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 
จำานวน 5 คนและนำาไปหาคุณภาพแบบทดสอบ
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 จำานวน 20 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นจัด
ทำาเป็นแบบสอบถาม 5 หัวข้อ คือ 1) ด้านการ
ออกแบบบทเรียน 2) ด้านสถานการณ์ปัญหา 3) 
ด้านการเสริมศักยภาพในการเรียน 4) ด้านการ
เรยีนแบบรว่มมอืกนั 5) ด้านการติดต่อสือ่สาร โดย
แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ

	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pretest 
Posttest Control Group Design กับกลุ่ม
ตัวอย่างโดยมีขั้นตอนดังนี้

1) ปฐมนเิทศผูเ้รยีนกลุม่ตวัอยา่งทัง้กลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม

2) ทดสอบก่อนเรียนทั้ง 2 กลุ่ม นำาผล
คะแนนสอบของนกัเรยีนกลุม่ทดลองมาทำาการจดั

กลุม่โดยแบง่ผูเ้รยีน เกง่ ปานกลาง และออ่น เรยีง
ลำาดับคะแนนจากมากไปน้อยแล้วแยกเข้ากลุ่มที
ละคนตามลำาดับ เพื่อทำางานร่วมกันได้ 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน

3) ทำาการทดลองโดยให้นักเรียนกลุ่ม
ทดลองเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็ และ กลุม่ควบคมุ
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ จนครบทั้ง 4 
หน่วยการเรียน

4) ทดสอบหลงัเรยีนกบักลุม่ควบคมุและ
กลุ่มทดลอง

5) กลุ่มทดลอง ตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ

6) นำาผลการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล

	 4.	ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

	 5.	การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่จัดเก็บได้มาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554)

1) สถิตพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ค่า
ความยากของแบบทดสอบ ค่าอำานาจจำาแนก ค่า
ความเชื่อมั่น และค่าความเที่ยงตรง

3) สถิติหาประสิทธิภาพของบทเรียน ใช้
วิธีตามเกณต์ของ เมกุยแกนส์

4) สถิติที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบผล
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้ t-test แบบ 
Indeependent Sample

 

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน

บนเว็บ ผู้วิจัยได้นำาบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบ 

1) การคิดวิเคราะหความสําคัญ 2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ 3) การคิดวิเคราะห
หลักการ มีข้ันตอนการพัฒนาขอสอบดังนี ้(สทุธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ, มปพ.) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อไดแบบทดสอบแลวจึงนําไปประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คนและนําไปหาคุณภาพแบบทดสอบกับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่4 จํานวน 
20 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน
จัดทําเปนแบบสอบถาม 5 หัวขอ คือ 1) ดานการออกแบบบทเรียน 2) ดานสถานการณ
ปญหา 3) ดานการเสริมศักยภาพในการเรียน 4) ดานการเรียนแบบรวมมือกัน 5) ดานการ
ติดตอสื่อสาร  โดยแบงระดับความพึงพอใจเปน 3 ระดับ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชแบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design กับกลุมตัวอยาง

โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1) ปฐมนิเทศผูเรียนกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
2) ทดสอบกอนเรียนทั้ง 2 กลุม นําผลคะแนนสอบของนักเรยีนกลุมทดลองมาทําการ

จัดกลุมโดยแบงผูเรียน เกง ปานกลาง และออน เรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอยแลว
แยกเขากลุมทีละคนตามลําดับ เพ่ือทํางานรวมกันได 5 กลุม กลุมละ 5 คน 

3) ทําการทดลองโดยใหนักเรียนกลุมทดลองเรียนดวยบทเรยีนบนเว็บ และ กลุม
ควบคุมเรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ จนครบทัง้ 4 หนวยการเรียน 

1) กําหนดจุดมุงหมายของแบบวัด 

2) กําหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ 

3) สรางผังขอสอบ 

4) เขียนขอสอบ 

กําหนดรูปแบบ

คําถาม คาํตอบ

การใหคะแนน 

รางขอสอบ

(เฉลย และแนว

การใหคะแนน) 

ทบทวนราง

ขอสอบ 

5) นําแบบวัดไปทดลองใช 

วิเคราะหขอสอบ คัดเลือกขอสอบ 

ทดลองใชใหม 

วิเคราะหแบบ

นําไปสอบ 

6) ไดแบบวัดสําหรับนําไปใชจริง 
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CoPBL ที่พัฒนาขึ้น นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาประเมิน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาแบบ
ทดสอบ และด้านเทคนิควิธีการ หลังจากนั้น
ทำาการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
ประเมนิคณุภาพบทเรยีนบนเวบ็โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 
ท่าน พบว่า ด้านเทคนิควิธีการ อยู่ในระดับเหมาะ
สมมากทีส่ดุ (  = 4.74, S.D. = 0.23) ด้านเนือ้หา 
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ (  = 4.96, S.D. = 
0.05) เมื่อสรุปผลทั้ง 2 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด (  = 4.85, S.D. = 0.14) 

ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ ผู้วิจัย
นำาบทเรียนบนเว็บที่พัฒนา ไปใช้จัดการเรียน
การสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง เพ่ือวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ไม่ต่ำา
กว่า 1.00 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบท
เรียนบนเว็บตามรูปแบบ CoPBL ที่พัฒนาขึ้นมี
ค่าเท่ากับ 1.02 จึงกล่าวได้ว่าบทเรียนบนเว็บมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานของ เมกยุแกนส์

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบน
เว็บตามรูปแบบ CoPBL กับผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธี
สอนแบบปกติ

 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลองทำาการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
แล้วนำาคะแนนจากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มา
วเิคราะหด์ว้ยสถติิ Independent t-test พบวา่กลุม่
ทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบ 
CoPBL มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วย
วิธีปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนแล้วปรากฏ
ว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.24 สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 19.44

 3. ความพึงพอใจของผู้เรียน

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลัง
จากเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็ตามรปูแบบ CoPBL 
ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบท
เรียนบนเว็บพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.69, S.D. = 
0.32) เมื่อพิจารณาในส่วนรายละเอียดพบว่า มี
รายการที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ทุกด้านทั้ง 5 ด้าน

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ตามรูปแบบ CoPBL ที่ส่งเสริมความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 มีประเด็นที่นำามาอภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้

1. คุณภาพบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น

ผลการประเมินการพัฒนาบทเรียนบน
เวบ็พบวา่ บทเรยีนบนเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้ อยูใ่นระดบั
เหมาะสมมากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ บทเรยีน
บนเว็บทีผู่วิ้จยัพฒันาขึน้ ไดน้ำาเอารปูแบบ CoPBL 
เป็นตัวแบบในการพัฒนาบทเรียนเว็บเพื่อจัดการ
เรียนการสอน และผ่านการดำาเนินการออกแบบ
และพฒันาระบบการเรยีนการสอนอยา่งเปน็ระบบ 
ตามขั้นตอนของ ADDIE โดยบทเรียนบนเว็บที่
พฒันาขึน้ มกีารใชเ้ทคนคิการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มาช่วยในการเรียนการสอน และ
เทคนคิการชว่ยเสรมิศกัยภาพทางการเรยีน ซึง่แบง่
ออกเปน็ 4 ดา้นไดแ้ก ่ดา้นความคดิรวบยอด ดา้น
กลยุทธ์ ด้านการคิด และด้านกระบวนการเรียนรู้ 
เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืชีแ้นะแนวทางแกผู่เ้รยีน
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ให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือภารกิจให้สำาเร็จได้
ด้วยตนเอง (สนิท ตีเมืองซ้าย. 2553) โดยผู้วิจัย
ไดท้ำาการออกแบบการชว่ยเสรมิศกัยภาพทางการ
เรยีนแตล่ะดา้น แทนด้วยภาพการตู์นทีเ่ปน็ตัวแทน
ผูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะด้านเพ่ือใหค้ำาแนะนำาต่างๆ แก่
ผู้เรียน ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจ และการจดจำาของ
ผู้เรียนได้ดีกว่าแทนด้วยข้อความพร้อมทั้งทำาการ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บให้เหมาะสมกับระดับวัย 
และความสามารถของผู้เรียน

ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเวบ็ตามรปู
แบบ CoPBL พบวา่ บทเรยีนบนเวบ็ทีพั่ฒนาขึน้มี
คา่ประสทิธภิาพตามเกณฑข์องเมกยุแกนส ์เทา่กบั 
1.02 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาบท
เรียนบนเว็บ โดยยึดตามรูปแบบ CoPBL และ
ได้สร้างตามขั้นตอนที่จัดไว้ตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
และได้นำาไปทดลองใช้ก่อนที่จะนำามาทดลอง
ใช้จริง จึงทำาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สนิท ตีเมืองซ้าย (2553) เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบการเรียนรู้ร่วม
กนัโดยใชป้ญัหาเปน็หลกัทีม่กีารช่วยเสรมิศกัยภาพ
ทางการเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์พบ
วา่ ผลการพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอรต์ามรปูแบบ 
CoPBL ไดบ้ทเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ์
ของเมกุยแกนส์ (1.07)

2. ผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอน
แบบปกติ

การเปรียบเทียบผลความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า 
กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้

วิจัยได้นำารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามรูปแบบ CoPBL มีการจัดระบบการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำาภารกิจ
แก้ปญัหารว่มกันโดย มสีถานการณป์ญัหาเปน็หลกั
ในการเรยีนรู ้ทำาใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์
ที่ดี สอดคล้องกับ สนิท ตีเมืองซ้าย (2553) 
กล่าวว่า รูปแบบ CoPBL ที่สังเคราะห์ข้ึน เกิด
จากการผสมผสานคุณลักษณะการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักกับเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและ
เทคนิคการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพวิเตอร ์และยงัสนบัสนนุการจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เรียนรู้ด้วยการเผชิญ
สถานการณ์ ส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
ประกอบกับบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน มีการนำา
เสนอหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพ ตัวอักษร 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ โดยมีการเสริมศักยภาพ
ทางการเรียนแต่ละด้านแทนด้วยภาพการ์ตูนเพื่อ
ให้คำาแนะนำาต่างๆ แก่ผู้เรียน ซึ่งเพิ่มความน่า
สนใจ และการจดจำาของผู้เรยีน และมแีหลง่คน้คว้า
มากมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ 
เทพบุตรดี (2550) เรื่อง การเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน(PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง
การ บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม พบว่า นักเรียน
กลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีผลสัมฤทธิ์ และ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สูงกว่ากลุ่มที่มีการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับ พัชมณ อินตะนัย (2552) เรื่อง 
การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
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ความรูส้กึเชงิจำานวน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและวิธี
การเรียนรู้แบบปกติ พบว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธี
การเรียนแบบร่วมมือ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้
เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของผู้เรียน

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนบนเว็บตามรูปแบบ CoPBL พบว่า ความ
พึงพอใจของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.69, S.D. = 
0.32) ทุกด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาบทเรียนบนเว็บอย่างเป็นระบบตามกรอบ
ของรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็น
หลักผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นำาเสนอบทเรียน
ที่น่าสนใจและเป็นขั้นตอน มีการเสียงประกอบ 
ภาพการ์ตูน และวิดีโอ จัดระบบการมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำาภารกิจแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีระบบการให้ความช่วยเหลือ
ทั้งด้านการช่วยเสริมศักยภาพการเรียน และช่วย
เหลือโดยผู้สอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี
แหล่งข้อมูลที่เพียงพอ และสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสมาชิก ทำาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรยีนคอมพวิเตอรอ์ยู่ในระดับสงู สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ สุทธิพงษ์ ยอดเสาดี (2553) เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ อยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

ควรมกีารออกแบบและพฒันาใหร้ปูแบบการเรยีนรู้
รว่มกันโดยใชป้ญัหาเปน็หลกัทีม่กีารเสรมิศกัยภาพ
ทางการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
CoPBL สามารถใช้ร่วมกับรายวิชาอื่นๆ

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

- ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนระหวา่งผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบน
เว็บตามรูปแบบ CoPBL กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักแบบปกติ 
ว่ามีผลแตกต่างกันหรือไม่

- ควรทำาการวิจัยเก่ียวกับบทเรียนบน
เว็บตามรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก ที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียนผ่าน
ระบบเครือข่าย (CoPBL) บนอุปกรณ์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ อย่าง สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต
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