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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	1)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่

เรียนดว้ยการเรียนการสอนผา่นเวบ็โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่ง
กัน	ในวิชา	ระบบฐานข้อมูล	ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	และ	2)	เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหา
เปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏิสมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบฐานขอ้มลู	ของนกัศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีช้ันสงู	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั	คอื	นกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้
สูง	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา	ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	
(simple	random	sampling)	จำานวน	60	คน	จากนั้นแบ่งเข้ากลุ่มทดลอง	2	กลุ่มๆ	ละ	จำานวน	30	คน	
ด้วยวิธีสุ่มเข้ากลุ่มแบบจับคู่	(randomized	matching)	โดยกลุ่มทดลองที่	1	เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	และกลุ่มทดลองที่	2	เรียนด้วยเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	เครื่องมือที่ใช้
ในการวจิยัม	ี4	ชนดิ	ไดแ้ก	่1)	แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	 และแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ	
1.00	 ทุกข้อ	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 .01	 2)	 เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการ
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เรยีนแบบผูเ้รยีนกบับทเรยีน	และแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	82.78/81.67	
และ	84.93/84.83	ตามลำาดับ	3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีค่าความยากง่ายรายข้อ	
(p)	ตั้งแต่	0.22	–	0.65	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.43	–	0.90	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	
0.99	4)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหามีค่าความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.35	–	
0.65	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.48	–	0.87	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.97	สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้	
F-	test	(one	-	way	MANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	นกัศกึษาทีเ่รียนด้วยการเรียนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรียนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่านกัศกึษา
ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแบบผู้
เรียนกับบทเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

2.	นกัศกึษาทีเ่รียนด้วยการเรียนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรียนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มคีะแนนความสามารถในการคดิแกป้ญัหาหลงัเรยีนสงูกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

คำาสำาคัญ:	 การเรียนการสอนผ่านเว็บ,	การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน,	ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

Abstract
The	purposes	of	this	research	were	1)	to	compare	learning	achievement	between	

students	 who	 learned	 problem	 based	 learning	 on	 web	 with	 different	 types	 of	 learning	 
interaction	 upon	 database	 system	 subject	 and	 2)	 to	 compare	 problem	 solving	 
ability	 between	 students	 who	 learned	 problem	 based	 learning	 on	 web	 with	 different	 
types	of	learning	interaction	upon	database	system	subject.	

The	sample	used	in	this	research	were	60	students	on	advance	certificate	students	
in	business	computer	major	of	Chanapollakhan	Technological	College	Nakhonratchasima,	by	
samples	random	sampling	method.	The	samples	were	assigned	into	two	experimental	group	
30	students	in	each	group.	The	first	group	studied	problem	based	learning	on	web	with	a	
type	of	Learner	–	Lesson	interaction	and	the	second	group	studied	problem	based	learning	
on	web	with	a	type	of	Learner	–	Learner	and	Instructor	interaction,	by	randomized	matching.	
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The	instruments	used	in	this	research	were	1)	the	plans	for	organization	of	problem	
based	 learning	on	web	with	a	 type	of	Learner	–	Lesson	 interaction	and	problem	based	
learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	Learner	and	Instructor	interaction	consistency	were	
1.00,	which	is	higher	than	the	all	the	0.50,	2)	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	
Learner	–	Lesson	interaction	and	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	
Learner	and	Instructor	interaction	efficiencies	82.78/81.67	and	84.93/84.83	respectively,	3)	
a	learning	achievement	test	with	item	difficulties	(p)	ranging	0.22	–	0.65,	item	discriminating	
power	(r)	ranging	0.43	–	0.90,	and	reliability	of	0.99	and	4)	a	problem	solving	ability	test	with	
item	difficulties	(p)	ranging	0.35	–	0.65,	item	discriminating	power	(r)	ranging	0.48	–	0.87,	
and	reliability	of	0.97.	The	statistics	used	in	data	analysis	were	percentage	mean	standard	
deviation	and	hypothesis	testing	used	F-test	(one-way	MANOVA).	

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	students	who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	
Learner	and	Instructor	interaction	had	posttest	learning	achievement	higher	than	the	students	
who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	-	Lesson	interaction	at	
the	.01	level	of	significantly.	

2.	The	students	who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	
Learner	and	Instructor	interaction	had	posttest	problem	solving	ability	higher	than	the	students	
who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	-	Lesson	interaction	at	
the	.01	level	of	significantly.	

Keywords:	web-based	 instruction,	problem	based	 learning,	 types	of	 learning	 interaction,	
learning	achievement,	problem	solving	ability

บทนำา
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยี	เครือ่ง

มือสื่อสาร	 ตลอดจนสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ	
นั้น	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำาเนินชีวิต	
เนื่องจากมนุษย์ต้องพึ่งพาสารสนเทศออนไลน์
ต่างๆ	 มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีในการ
เรยีนการสอน	จงึเปน็สิง่ทีห่ลายคนเช่ือวา่จะทำาให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด	 (จินตวีร์	 คล้ายสังข์,	 2554)	 โดยสื่อการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ถูกนำามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน	 คือ	 การเรียนการสอนผ่าน
เว็บ	 (web-based	 instruction:	WBI)	 เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนทีใ่ชบ้รกิารเวิลด์	ไวด	์เว็บ	เปน็
สือ่กลางในการนำาเสนอและถา่ยทอดความรูต้า่งๆ	
ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหวา่งกนัได	้โดยทีท่ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนไมจ่ำาเปน็
จะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันและในเวลาเดียวกัน	
(วิชุดา	 รัตนเพียร,	 2545)	 ซึ่งการปฏิสัมพันธ์บน
เว็บมีหลายรูปแบบ	 แต่ที่นำามาใช้ในการเรียนการ
สอนมีอยู่	 2	 แบบ	 ได้แก่	 1)	 ผู้เรียนกับบทเรียน	
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(learner-lesson	 interaction)	 เป็นการเน้นให้ผู้
เรียนโต้ตอบกับเนื้อหา	 กิจกรรมการเรียนรู้ของ
บทเรียนด้วยตนเองและบทเรียนจะแสดงผลย้อน
กลับให้ผู้เรียนทราบแบบทันทีทันใด	 และ	 2)	 ผู้
เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 (learner-learner	 and	
instructor	 interaction)	 เป็นการเน้นให้ผู้เรียนใช้
เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้	 ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรยีนรู	้โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสือ่สารบนเวบ็	เช่น	
webboard,	 e-mail	 และ	 facebook	 (Moore,	
1989	 ;	 ใจทิพย์	ณ	สงขลา,	 2547)	ดังนั้นการ
เรียนการสอนผ่านเว็บจึงมีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ที่เน้นการเรียนเพื่อรู้	การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง	

การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน	 และการ
เรียนรู้เพื่อชีวิต	 (วิชัย	 วงษ์ใหญ่,	 2554)	 โดยรูป
แบบการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	จะเปลีย่นเปน็การ
เน้นคำาถามและปัญหา	 (วิจารณ์	 พานิช,	 2555)	
หรือที่เรียกว่า	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
(problem	based	learning:	PBL)

การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน	เปน็การ
เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นในการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการ
สบืคน้ขอ้มลูทีต่อ้งการด้วยวธิกีารตา่งๆ	จากแหลง่
ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่กำาลังเผชิญอยู่	มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้นำาตนเอง	 ฝึกฝนการ
สร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการ
แกป้ญัหาอยา่งมคีวามหมาย	(Borrows	and	Tam-
blyn,	1980;	วัลลี	สัตยาศัย,	2547;	สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,	2550)	

จากความเปลีย่นแปลงโลกในยคุปจัจบุนั	
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาและสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย	 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนา

สือ่การเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน
ทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนทีแ่ตกตา่ง
กัน	 ในวิชาระบบฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ
สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบ
ฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วย
การเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตกต่าง
กัน	 ในวิชา	 ระบบฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ

สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้สอน	มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ
สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
ในวิชาระบบฐานข้อมูล

2.	 นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ
สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและ
ผูส้อน	มคีะแนนความสามารถในการคดิแกป้ญัหา
หลงัเรยีนสงูกว่านกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนการ
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สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
ในวิชาระบบฐานข้อมูล

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 เป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธรุกจิ	วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ	์นครราชสมีา	
อำาเภอเมืองนครราชสีมา	 จังหวัดนครราชสีมา	
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	
จำานวน	120	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี	้คอื	นกัศกึษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสงู	
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธรุกจิ	วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ	์นครราชสมีา	
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน	ใน
ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	 60	
คน	ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	(simple	random	
sampling)	 ด้วยวิธีการจับสลาก	 จากนั้นแบ่งเข้า
กลุ่มทดลอง	2	กลุ่มๆ	ละ	30	คน	ด้วยวิธีการสุ่ม
เข้ากลุ่มแบบจับคู่	(randomized	matching)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเว็บโดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบปฏสิมัพันธท์างการเรยีน	
2	แบบ	แบบละ	10	แผน	

2.	 เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนทางการเรียน	2	แบบ

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	มีค่า
ความยากงา่ยต้ังแต่	.22	ถงึ	.65	คา่อำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่	 .43	 ถึง	 .90	 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	.99

4.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	
ขอ้	มคีา่ความยากงา่ยตัง้แต่	.35	ถงึ	.65	คา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่	.48	ถึง	.87	และค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ	.97

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน	2	แบบ	โดย
เข้า	http://www.dbms2013.com

2.	ทดสอบก่อนเรียน	 (pre	 -	 test)	 โดย
กลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา	

3.	 ดำาเนินการสอน	 โดยกลุ่มทดลองทั้ง	
2	 กลุ่ม	 ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมผ่านเว็บโดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบปฏสิมัพนัธท์างการเรยีน	
2	แบบ	จนครบทั้ง	5	หน่วย	

4.	ทดสอบหลังเรียน	(post	-	test)	โดย
กลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับ
การทดสอบก่อนเรียน	

5.	ตรวจใหค้ะแนนและนำาผลคะแนนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ระหว่าง
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
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บทเรยีน	และรปูแบบปฏสิมัพันธท์างการเรยีนแบบ
ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 โดยใช้สถิติทดสอบ
สมมติฐานด้วย	F	-	test	(one	-	way	MANOVA)	

ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
แบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 และนักศึกษา
ที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
ดังตาราง	1	–	4

ตาราง 1	 ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของนักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนการสอนผ่านเว็บโดยใชป้ญัหาเปน็ฐานที่
มรีปูแบบปฏิสมัพันธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบฐานขอ้มลู	ระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง

รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน n

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียน หลังเรียน

S.D. S.D.

ผู้เรียนกับบทเรียน 30 9.77 2.87 32.67 2.22

ผู้เรียนกับผู้เรียน	และผู้สอน 30 9.37 2.68 33.93 2.48

จากตาราง	1	พบวา่	นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย
การเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
บทเรียนได้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนเท่ากับ	9.77	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
2.87	 และค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรยีนเทา่กบั	32.67	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั	

2.22	นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่าน
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 ได้
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ	
9.37	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.68	 และ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ	
33.93	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	2.48	
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จากตาราง	2	พบวา่	นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย
การเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานทีม่ี
รูปแบบปฏสัิมพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับท
เรียนได้ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียนเท่ากับ	 8.70	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	 1.74	 และค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ	 17.97	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.53	 นักศึกษาที่เรียนด้วย

การเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
ผูเ้รยีนและผูส้อน	ไดค้า่เฉลีย่ความสามารถในการ
คดิแกป้ญัหากอ่นเรยีนเทา่กบั	9.00	สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั	1.68	และคา่เฉลีย่ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ	21.57	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	2.11	

ตาราง 2	 ค่าเฉลี่ย	 ( )	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ของคะแนนความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	 ในวิชา	 ระบบฐานข้อมูล	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน n

คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ก่อนเรียน หลังเรียน

S.D. S.D.

ผู้เรียนกับบทเรียน	 30 8.70 1.74 17.97 2.53

ผู้เรียนกับผู้เรียน	และผู้สอน 30 9.00 1.68 21.57 2.11

ตาราง 3	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความสามารถในการคิด	 แก้ปัญหาของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตกต่าง
กัน

สถิติทดสอบ Value F Hypothesis	df Error	df p

Pillai,s	trace
Wilks,	lambda
Hotelling,s	trace
Roy,s	largest	root

.386

.614

.629

.629

17.936
17.936
17.936
17.936

2.000
2.000
2.000
2.000

57.000
57.000
57.000
57.000

.000

.000

.000

.000



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 42 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558

จากตาราง	 3	 พบว่า	 นักศึกษาที่เรียน
ด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
และนักศกึษาทีเ่รยีนด้วยเวบ็โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน
ท่ีมีรูปแบบปฏสัิมพันธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบั

ผู้เรียนและผู้สอน	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 แตกต่างกัน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	จงึไดท้ำาการ 
ทดสอบเปรียบเทียบแยกทีละตั วแปรตาม	 
univariate	tests	ดังตาราง	4

ตาราง 4	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตก
ต่างกัน	แบบแยกทีละตัวแปรตาม	2	ตัวแปร	(univariate	test)

ตัวแปรตาม
Sum of 
Squares

df MS F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		 								Contrast
	 	 																										Error

24.067
320.533

1
58

24.067
5.526

4.355 .041

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา						Contrast
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จากตาราง	4	พบวา่	นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หลังเรียนสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มี
รูปแบบปฏิสัมพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับท
เรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้สอน	 มีคะแนนความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	
ระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอน
ผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบ
ฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	 โดยผู้วิจัยแยกประเด็นอภิปรายผล	
ดังนี้

1.	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 พบว่า	
นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
การเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่ี
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รปูแบบการปฏสิมัพันธท์างการเรียนแบบผูเ้รยีนกบั
บทเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .05	ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานข้อ	1	ที่ตั้งไว้	และที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของปญัหาเปน็ฐานผา่นเวบ็ทีอ่อกแบบไวอ้ย่างเปน็
ขั้นตอน	โดยผู้วิจัยได้นำาแนวคิดขั้นตอนการเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานของ	Borrows	and	Tamblyn	
(1980),	มัณฑรา	ธรรมบุศย์	 (2545),	วัลลี	สัต
ยาศัย	 (2547)	และสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา	 (2550)	 ประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	
ขั้นที่	1	กำาหนดปัญหา	ขั้นที่	2	ทำาความเข้าใจกับ
ปัญหา	ขั้นที่	3	ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า	ขั้นที่	4	
สงัเคราะห์ความรู	้ขัน้ที	่5	สรปุและประเมนิค่าของ
คำาตอบ	และขั้นที่	6	นำาเสนอและประเมินผลงาน	
โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามลำาดับขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ตัวปัญหาเป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	การทำากิจกรรม
การเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะเปน็กลุม่ย่อยเพ่ือประโยชน์
ในการคน้หาความรู้	ขอ้มลูรว่มกนั	เปน็การพฒันา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล	 ฝึกให้ผู้เรียน
มีทักษะในการรับส่งข้อมูล	 เรียนรู้เกี่ยวกับความ
แตกตา่งระหวา่งบุคคล	และฝกึการจดัระบบตนเอง	
เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม	 ความรู้คำาตอบที่ได้มีความหลากหลาย	
องค์ความรู้จะผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เรียน	 มีการ
สงัเคราะห	์และตดัสนิใจรว่มกนั	(สำางานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา,	2550)	สอดคล้องกับแนวคิดของ
มัณฑนา	 แพทย์ผล	 และคณะ	 (2550)	 ที่กล่าว
ถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
ที่เน้นการใช้คำาถามกระตุ้น	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 เพ่ือหาข้อสรุปข้อเท็จ
จริงทีสมเหตุสมผลจากประเด็นปัญหา	 และนำาไป
สู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองจนบรรลุจุดประสงค์
การเรยีนการรูท้ี่กำาหนดไว้	ในการจดัการเรยีนการ

สอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานผูเ้รยีนสามารถ
สืบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายบนเว็บ	 แล้วนำา
ข้อมูลเหล่านี้ไปสังเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน	
ตามรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้
เรียนกับบทเรียน	และผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	
ซึง่เปน็การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่สารกบั
สื่อการเรียนประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 สื่อบุคคล	 สื่อ
บทเรียนที่ได้รับการออกแบบและพัฒนามาโดย
เฉพาะ	ซึง่มผีลทำาใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการ
เรียนมากข้ึน	 (สรกฤช	 มณีวรรณ,	 2550)	 โดยมี
การปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน
และผู้สอน	ได้ให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ
แบบประสานเวลา	คอื	facebook	ซึง่เปน็เครือ่งมอื
สือ่สารทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งมากในขณะนี	้เขา้มา
ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนทำาให้นักศึกษา
มีความคุ้นเคยในการใช้งาน	 มีการแจ้งเตือนเมื่อ
มีข้อความเข้ามาทันทีทันใด	ทำาให้ผู้เรียนไม่พลาด
ข้อมูลต่างๆ	ในรายวิชา	และมีความรู้สึกอยากจะ
ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา	 ส่วนการ
ปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลาด้วย	webboard	
ทีผู่เ้รยีนสามารถฝากขอ้ความในกรณทีีไ่มม่ผีูเ้รยีน
และผู้สอนออนไลน์ผ่านทาง	 facebook	 ทำาให้ผู้
เรียนรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องการความช่วยเหลือ	 เกิด
การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ไมท่อ้แทร้ะหว่างการเรยีน
รู้	 และผู้เรียนรู้สึกสามารถเข้าถึงผู้สอนได้มากขึ้น	
และอยากที่จะเรียนรู้และสืบค้นหาคำาตอบได้ด้วย
ตนเอง	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา	จึง
ทำาให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สงูกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับทเรยีน	สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยดรุณนภา	นาชัยฤทธิ์	 และคณะ	 (2550)	
ที่ได้ศึกษาผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดีย
บนระบบเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์	เรื่อง	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาใน
หอ้งเรยีน	ของนสิติปรญิญาตร	ีสาขาวชิาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา	พบว่า	นิสิตที่เรียนด้วยบท
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เรียนมัลติมีเดีย	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	 .05	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลวรรณ	 เฉิดฉันท์พิพัฒน์	 (2553)	 ได้ทำาการ
วิจัยเรื่อง	 ผลการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสาน	
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ในวิชา	สื่อการศึกษาเบื้อง
ต้น	 คือ	 1)	 ผู้เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	 ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	
โดยคะแนนที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 2)	 ผู้
เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน	 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยคะแนน
ที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และ	3)	 ผู้เรียนที่
มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนกับบท
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยคะแนนที่ได้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ที่ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียน	
และผู้สอน	กล้าคิดกล้าทำาและกล้านำาเสนอ	โดยมี
ผู้สอนที่ทำาหน้าที่เป็นโค้ช	แนะแนวทางให้กำาลังใจ
และเสริมแรง	ซ่ึงเปน็การทำาใหผู้เ้รยีนเหน็คุณคา่ใน
ตนเองและเชือ่วา่ตนเองสามารถช่วยเหลอืและแบง่
ปันความรู้แก่ผู้อื่นได้	

2.	ดา้นความสามารถในการคดิแกป้ญัหา	
พบว่า	 นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอน
ผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและ
ผู้สอน	มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วย	 การเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับทเรยีน	ในวชิา	ระบบ
ฐานข้อมูล	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานข้อ	 2	 ที่ตั้งไว้	 ที่ผลการวิจัยเป็น
เชน่นีเ้นือ่งมาจากผูว้จิยัไดอ้อกแบบใบงานตามขัน้
ตอนการคดิแกป้ญัหา	ตามแนวคดิของเวียร	์(Weir,	
1974),	ดิวอี้	(Dewey,	1976)	และสุวิทย์	มูลคำา	
(2551)	ซึง่สรปุได	้5	ขัน้ตอน	ไดแ้ก	่1)	ระบปุญัหา	
2)	หาสาเหตุของปัญหา	3)	เก็บรวบรวมข้อมูล	4)	
เสนอวิธีการแก้ปัญหา	และ	5)	ตรวจสอบผลลัพธ์	
โดยรปูแบบของใบงานกลุม่ในแตล่ะหนว่ย	สมาชกิ
ทกุคนจะตอ้งรว่มกนัศกึษาสถานการณป์ญัหาหรอื
กรณศีกึษาเพือ่รว่มกนัระดมความคดิ	โดยใชเ้ครือ่ง
มือสื่อสารบนเว็บทั้งแบบประสานเวลา	คือ	 face-
book	 ทำาให้ผู้เรียนสามารถได้รับความช่วยเหลือ
เมือ่เกดิขอ้สงสยัแบบทนัททีนัใดทำาใหเ้กดิการเรยีน
รู้ที่มีความต่อเนื่อง	 ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอย
จงัหวะเวลา	และทำาใหไ้ดร้บัความรู	้คำาตอบทีห่ลาก
หลายและรวดเร็วต่อการนำาข้อมูลได้ใช้	 และยังมี
การปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลาผ่าน	 web-
board	 ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ	 เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ท้อแท้
ระหว่างการเรียนรู้	และผู้เรียนรู้สึกสามารถเข้าถึง
ผูส้อนไดม้ากขึน้	ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความสนกุสนาน	
อยากที่จะเรียนรู้และสืบค้นหาคำาตอบได้ด้วย
ตนเอง	สอดคล้องกับใจทิพย์	ณ	สงขลา	(2547)	
ทีก่ลา่วถงึรปูแบบของการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีน
แบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนไว้ว่า	 เป็นการ
สื่อสารที่อาศัยเครื่องมือการสื่อสารบนเครือข่าย	
เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้สอนกับผู้
เรียน	การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม	ที่จะช่วย
ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการสนับสนุน	
เนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันจริง	 ความ
สัมพันธ์ทางสังคมสามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจและ
ความเกื้อกูลช่วยเหลือในกลุ่ม	 และจะช่วยทำาให้ผู้
เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนได้
ดี	และจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน
ที่กำาหนดให้ผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหา	 ซึ่งจะให้
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ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำาข้อมูล
มาใชแ้กป้ญัหา	และมกีารตรวจสอบวา่สามารถนำา
ไปใช้แก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่นๆ	ที่อยู่
ในกรอบโครงสรา้งเดยีวกนัได	้ซึง่ความสามารถใน
การคดิแกป้ญัหาของผูเ้รยีนย่อมจะมคีวามแตกต่าง
กนั	ดงันีข้ึน้อยูก่บัวฒิุภาวะทางสมอง	ประสบการณ	์
ความสนใจ	 สติปัญญา	 ความพร้อม	 แรงจูงใจ	
อารมณ์	 และสภาพแวดล้อม	 (อรพินธ์	 ช่วยค้ำาชู	
และคณะ,	2554)	โดยการจัดสภาพแวดล้อมของ
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ	
ได้แก่	webboard	และ	facebook	ทำาให้ผู้เรียนได้
รบัแนวคดิทีห่ลากหลาย	กระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความ
สนใจในการแสดงหาความรู้และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น	 ทำาให้ผู้เรียนกล้าที่จะขอ
คำาแนะนำาจากผู้สอนได้อย่างอิสระขึ้น	 จึงส่งผล
ทำาให้ผู้เรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาหลังเรียนสูงขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	
คชากฤษ	 เหลี่ยมไธสง	 (2554)	ที่ได้ศึกษา	 เรื่อง	
การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยใช้
กระบวนการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันา
ความคดิสร้างสรรค์และการคิดแกป้ญัหา	ของนสิติ
ระดับอุดมศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่า	 นิสิตที่เรียน
ดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้เปน็การ
ผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการเรยีนการสอนบนเวบ็	โดยเน้นกระบวนการ
เรียนแบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ทำาให้นิสิต
มีความคิดสร้างสรรค์	 การคิดแก้ปัญหา	 และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและผู้
สอนผ่านเครื่องสื่อสารบนระบบอินเทอร์เน็ต	 ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ที่
หลากหลาย	 และผู้สอนยังได้สร้างสถานการณ์ขึ้น
โดยคำานึงถึงสถานการณ์ปัญหาที่สามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้สำาหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ในชีวิตประจำาวันได้และยังสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาที่ใช้สอน	 เพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
หาขอ้มลูดว้ยตนเอง	แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าประกอบ
การทำากิจกรรมตามขั้นตอนของกระบวนการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 ผู้สอนควรศึกษาและฝึกการใช้เว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแตกต่างกันให้ชำานาญก่อน	ซึ่งจะทำา
ใช้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2	ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ	5	
–	6	เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิด	และควร
ให้ความสำาคัญของขั้นตอนที่ได้คำาตอบมากกว่า
ความถูกต้องของคำาตอบ

1.3	 ผู้สอนควรกำาหนดช่วงเวลาและ
จำานวนครั้งในการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ	 ด้วยการ
ทำาตารางนัดหมายระบุวันที่	 เวลา	และกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนบนเว็บ	

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ควรศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยผลการเรียนการสอนผ่าน
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแตกต่างกัน	

2.2	 ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	โดยใชส้ือ่การ
เรียนการสอนประเภทอื่น

2.3	 ควรศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
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แตกต่างกัน	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา	 เช่น	 เทคนิคในการต้ังคำาถาม	 การใช้
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