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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 1)	 เพื่อเปรียบเทียบผลของความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่าน
เว็บเควสท์	 ในรายวิชา	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และ	
2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
เรยีนตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์ในรายวชิา	เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/3	ที่
กำาลัง	ศึกษาในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต	อำาเภอปักธงชัย	จังหวัด
นครราชสีมา	จำานวน	36	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มีค่าความ
สอดคลอ้งเท่ากบั	1.00	ทกุขอ้	ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ี่ตัง้ไว้	0.50	2)	เว็บเควสทต์ามแนวคดิการออกแบบย้อน
กลับ	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.34/81.88	3)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	มีค่า
ความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.33	–	0.77	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.38	–	0.58	และค่า
ความเชือ่มัน่เทา่กบั	0.92	และ	4)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	มคีา่ความยากงา่ยรายขอ้	(p)	
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ตั้งแต่	0.37	–	0.80	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.37	–	0.89	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.93	
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้	t	-	test	แบบ	dependent	sample	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	2.	นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยการเรยีนตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 การออกแบบย้อนกลับ,	เว็บเควสท์,	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์,	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

Abstract
The	purposes	of	this	research	1)	were	to	compare	analytical	thinking	ability	before	

and	after	of	tenth	grade	students	studied	by	learning	with	backward	design	on	webquest	
in	information	technology	and	communication	subject	and	2)	were	to	compare	the	learning	 
achievement	before	and	after	of	tenth	grade	students	studied	by	learning	with	backward	 
design	 on	 webquest	 in	 information	 technology	 and	 communication	 subject.	 The	
sample	was	 36	 students	 in	 class	 4/3	 in	 the	 first	 semester	 of	 academic	 year	 2013	 at	 
Pakthongchaiprachaniramit	School,	Pakthongchai	District,	Nakhon	ratchasima	Province,	by	
cluster	random	sampling.	The	instruments	in	this	research	were	1)	learning	with	backward	
design	on	webquest	plans	consistency	were	1.00,	which	is	higher	than	the	all	the	0.50,	 
2)	 learning	with	backward	design	on	webquest	efficiencies	82.34/81.88,	3)	a	analytical	
ability	test	with	item	difficulties	(p)	ranging	0.33	–	0.77,	item	discriminating	power	(r)	ranging	
0.38	–	0.58,	and	reliability	of	0.92	and	4)	a	learning	achievement	test	with	item	difficulties	
(p)	ranging	0.37	–	0.80,	item	discriminating	power	(r)	ranging	0.37	–	0.89,	and	reliability	of	
0.93	.	The	statistics	used	in	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	
hypothesis	testing	used	t	-	test	dependent	sample.

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	students	who	 learned	with	backward	design	on	webquest	had	analytical	
thinking	ability	after	higher	before	in	information	technology	and	communication	subject	at	
the	.01	level	of	significantly.
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บทนำา
ปจัจบุนัไดม้กีารใช้เวบ็เพ่ือการศกึษาเพ่ิม

มากข้ึน	 เน่ืองจากมีโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบท
เรียนผ่านเว็บรุ่นใหม่ๆ	 ที่มีความสามารถในการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ง่ายขึ้น	 จึง
ทำาให้สถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่ได้หันมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ
มากยิ่งขึ้น	(ไพรัช	ธัชยพงศ์,	2541)	

บทเรียนผ่านเว็บ	(web-based	 instruc-
tion:	 WBI)	 เป็นการนำาเทคโนโลยีเว็บ	 และรูป
แบบการเรียนการสอนมาผสมผสานกัน	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้	 แก้ปัญหาในเรื่องข้อ
จำากัดทางด้านสถานที่และเวลา	โดยบทเรียนผ่าน
เว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ
เวิลด์ไวด์เว็บ	 ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียน

การสอน	 (ไชยยศ	 เรืองสุวรรณ,	 2554)	
นอกจากนี้ได้มีผู้ประยุกต์บทเรียนผ่านเว็บด้วย
การเพิม่กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้การสบืเสาะเปน็
หลัก	 เพื่อนำามาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 นั่น
คือ	Doge	และ	March	ผู้สร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เรียกว่า	เว็บเควสท์	(web	quest:	
web-based	inquiry	-	oriented	activity)	

เว็บเควสท์	 เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการแสวงหาความรู้	 โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐาน	 ในขั้นการคิดวิ เคราะห์	
สังเคราะห์	และการประเมินค่า	ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ใช้จินตนาการ	 และทักษะการแก้ปัญหา	 โดยเน้น
การตั้งประเด็นหรือปัญหาที่ศึกษาเพื่อนำาไปสู่การ
คน้หาคำาตอบ	ครผููส้อนหรอืผูอ้อกแบบบทเรยีน	ไม่
ไดท้ำาหนา้ทีถ่า่ยทอดความรูแ้กผู่เ้รยีนแตฝ่า่ยเดยีว	
แต่เป็นผู้จัดกลุ่มเรียบเรียงและลำาดับความรู้ต่างๆ	
ให้อำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้
นั้นๆ	อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน	โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถสรุปประมวลความรู้จนกระทั่ง
เกิดองค์ความรู้ต่อไป	 (วสันต์	 อติศัพท์,	 2546	 ;	
อรรณพ	ทองธีรกุล	และคณะ,	2555)	

การจัดการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์	 ผู้เรียน
จะต้องเรียนตามขั้นตอน	6	ขั้นตอน	ดังนี้	

1)	ขั้นนำา	 เป็นการนำาผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหา	
กิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน	 โดยการตั้ง
ประเด็นคำาถามให้ร่วมกันอภิปราย	 2)	 งานที่
มอบหมาย	 เป็นการนำาเสนอภารกิจ	 ใบงาน	 โดย
มีแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม	 3)	 กระบวนการ	
เป็นการชี้แจงว่าผู้เรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมใด
บ้างเพื่อให้บรรลุตามงานที่มอบหมาย	 4)	 แหล่ง
การเรียนรู้	 เป็นการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพื่อนำาสาระความรู้เหล่านั้น
มาแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย	 5)	 ประเมิน
ผล	 เป็นการติดตามผลงานของผู้เรียนว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด	และ	6)	สรุปสิ่งที่ได้รับจาก
การเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ความคิดร.บยอดที่ได้
จากการช่วยกันแสวงหารู้จนสร้างเป็นองค์ความ
รู้	(Dodge,	1997	;	วสันต์	อติศัพท์,	2546)	แต่
อย่างไรก็ตามการที่จะนำาเว็บเควสท์ไปใช้ในการ

2.	 The	 students	 who	 learned	with	 backward	 design	 on	webquest	 had	 learning	
achievement	after	higher	before	 in	 information	technology	and	communication	subject	at	
the	.05	level	of	significantly.
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จัดการเรียนการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพทีดี่ได้นัน้	
ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้า
กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละวิชา	ตามรูปแบบของ
การออกแบบการเรยีนรูย้้อนกลบั	(backward	de-
sign)	 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ	 เป็นการ
วางแผนการจดัการเรยีนรูมุ้ง่เนน้ทีผู่เ้รยีนมคีวามรู้
ความเขา้ใจฝงัลกึ	(deep	knowledge)	โดยกำาหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากมาตรฐานการเรียน
รู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือคำาอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตร	เพื่อกำาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์	
และเป็นแนวทางในการกำาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้	 การออกแบบการวัดและประเมินผล	 รวม
ทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นขั้นตอน	 กระชับ	 เกิดประสบการณ์การเรียน
ไดส้อดคลอ้งกับจดุประสงคก์ารเรยีนรู	้และการวดั
ประเมินผล	(วิชัย	วงษ์ใหญ่,	2554)	

จากการศกึษาแนวคิดเกีย่วกบัเวบ็เควสท	์
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ	 ผู้วิจัยได้
เห็นความสำาคัญของการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน	 โดยคำานึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล	การส่งเสริมความ
สามารถในการคิด	 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะนำาแนวคิดในการพัฒนาการ
เรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บ
เควสท์	 มาประยุกต์์ใช้้ในการเรียนการสอน	 ใน
รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีทีี	่4	เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รยีน
เกิดความสนใจในการเรียนรู้	ที่สำาคัญทำาให้ผู้เรียน
ทราบว่า	 เพราะเหตุใดผู้เรียนจึงต้องศึกษาวิชานี้	
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	
และพฒันาผลสมัฤทธิก์ารเรยีนใหดี้ย่ิงขึน้	นอกจาก
น้ียงัเป็นแนวทางแกผู่ส้นใจในการนำาการเรยีนตาม
แนวคดิการออกแบบย้อนกลบัผา่นเวบ็เควสท	์น้ีไป
พัฒนาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 ในรายวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบ
ย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 ในรายวิชา	 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	4	

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตาม

แนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตาม
แนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 	 คือ	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 1	 ปี
การศึกษา	 2556	 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต	
จำานวน	550	คน	จากจำานวน	13	ห้องเรียน	กลุ่ม
ตวัอยา่ง	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4/3	ไดม้า
โดยการสุม่แบบกลุม่	(cluster	random	sampling)	
จำานวน	1	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	36	คน	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียน
ตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์
จำานวนแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น	4	แผน	

2.	 เว็บเควสท์ตามแนวคิดการออกแบบ
ย้อนกลับ	

3.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์	ชนิดปรนยั	4	ตวัเลอืก	จำานวน	40	ขอ้	
มีคา่ความยากต้ังแต	่.33	ถงึ	.77	ค่าอำานาจจำาแนก
ตัง้แต่	.38	ถงึ	.58	และค่าความเช่ือมัน่เทา่กบั	.92

4.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	มี
ค่าความยากตั้งแต่	.37	ถึง	.80	ค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่	 .37	 ถึง	 0.89	 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	
.93

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
กจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเวบ็เควสทต์ามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับ

2.	กลุ่มทดลอง	ทดสอบก่อนเรียน	 (pre	
-	 test)	 โดยทำาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์	 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

3.	กลุม่ทดลอง	ศกึษาและปฏิบตักิจิกรรม
การเรียนรู้ให้ครบถ้วนผ่านเว็บเควสท์ตามแนวคิด
การออกแบบยอ้นกลบั	ใช้เวลาในการเรยีนทัง้หมด	
8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	2	ชั่วโมง	รวม	16	ชั่วโมง

4.	กลุ่มทดลอง	ทดสอบหลังเรียน	(post	
-	 test)	 หลังจากการสอนสิ้นสุดลง	 โดยทำาแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ในรายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการ
ทดสอบก่อนเรียน

5.	 นำาผลคะแนนจากการตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน
ด้วย	t	-	test	แบบ	dependent	sample

ผลการวิจัย
1.	 นักเรียนที่ เ รียนด้วยเว็บเควสท์

ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ในรายวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	1
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จากตาราง	1	พบว่า	นักเรียนที่เรียนด้วย
การเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่าน
เว็บเควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความ
สามารถในการคดิวเิคราะหส์งูกวา่กอ่นเรยีน	อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ	.01	โดยมค่ีาเฉลีย่ของ
คะแนนในการทำาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนเท่ากับ	16.78	ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	2.98	และมค่ีาเฉลีย่ของ

คะแนนในการทำาแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนเทา่กบั	32.42	สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	2.18

2.	 นักเรียนที่ เ รียนด้วยเว็บเควสท์
ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ในรายวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	2

ตาราง 1	 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรยีนระดับช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่4	ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนตาม	แนวคดิการออกแบบยอ้นกลบั
ผ่านเว็บเควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

n S.D. t df p

ก่อนเรียน 36 16.78 2.98
36.422 35 .000

หลังเรียน 36 32.42 2.18

ตาราง 2	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่4	ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็
เควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

n S.D. t df p

ก่อนเรียน 36 15.75 2.51
53.049* 35 .000

หลังเรียน 36 32.72 2.07

จากตาราง	 2	 พบว่า	 นักเรียนที่เรียน
ด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ
ผ่านเว็บเควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่าเฉลี่ย

ของคะแนนในการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ	 15.75	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.51	 และมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนในการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ	 32.72	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	2.07	
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อภิปรายผล
1.	 นักเรียนที่ เ รียนด้วยเว็บเควสท์

ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี	 1	 ตามที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้เนื่อง
มาจากผู้วิจัยได้นำากระบวนการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของ	 Bloom	 (1965)	 ที่ประกอบด้วย	
1)	 การวิเคราะห์ความสำาคัญหรือเน้ือหาของสิ่ง
ต่างๆ	เป็นความสามารถในการแยกแยะได้ว่า	สิ่ง
ใดจำาเป็น	 สิ่งใดสำาคัญ	 สิ่งใดมีบทบาทมากท่ีสุด	
2)	การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 เป็นการค้นหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ	 ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน	
สัมพันธ์กันอย่างไร	 สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด	
สอดคลอ้งหรอืขัดแย้งกนั	และ	3)	การคิดวเิคราะห์
เชงิ	เปน็การคน้หาโครงสรา้งระบบ	เรือ่งราว	สิง่ของ
และการทำางานต่างๆ	 ว่าสิ่งเหล่าน้ันดำารงอยู่ได้
ในสภาพเช่นนั้น	 เน่ืองจากอะไรมีอะไรเป็นแกน
หลัก	มีหลักการอย่างไร	มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือ
คติใด	 มีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง	 โดยผู้วิจัยได้นำาขั้น
ตอนการคิดวิเคราะห์นี้มาใช้ในการออกแบบใบ
งานกลุ่ม	 โดยเริ่มกระตุ้นความคิดของนักเรียนให้
เริ่มฝึกการคิดวิเคราะห์โดยเริ่มจากขั้นบทนำา	 ซ่ึง
เปน็ขัน้เตรยีมตวันกัเรยีนในการทีจ่ะสูก่จิกรรมการ
เรียนการสอนดว้ยการใช้คำาถามทีน่กัเรยีนสามารถ
พบเจอไดใ้นชวีติประจำาวนั	และรว่มกนัแสดงความ
คิดผ่าน	webboard	เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียน
รู้	 และกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดจะอธิบายวิธี
การเพิ่มเติมในขั้นกระบวนการ	 เป็นขั้นของการ
ชี้แจงว่าผู้เรียนจะต้องประกอบกิจกรรมใดบ้าง
เพื่อให้บรรลุภารกิจที่วางไว้โดยมีความยืดหยุ่น
ให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ด้วย	 จะต้องกิจกรรมที่นำาไป
สู่ขั้นวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการประเมินค่า	

กิจกรรมนั้นควรที่จะเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง	 (constructivism)	 และกระบวนการเรียน
แบบร่วมมือ	(cooperative	learning)	(วสันต์	อติ
ศัพท์,	 2546)	 โดยนักเรียนและครูผู้สอนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในหัวข้อประเด็นคำาถาม	 และ
ครูมีบทบาทในการอำานวยสะดวกในการเรียนรู้
โดยการจัดหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 ที่น่า
เชื่อถือ	นอกจากนี้ครูยังเสริมแรง	ให้กำาลังใจ	และ
ตัง้คำาถามเพือ่กระตุน้การคดิวิเคราะหข์องนกัเรยีน
ผ่านทาง	 webboard	 ซึ่งข้อดีของการปฏิสัมพันธ์
ผ่านทาง	webboard	นี้จะทำาให้นักเรียนสามารถ
ติดต่อสอบถามได้สะดวก	 เพราะไม่ต้องรอให้ถึง
ชั่วโมงเรียน	ก็สามารถสอบถามได้	ทำาให้นักเรียน
มเีรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งไดต้ลอดเวลาตามทีต่อ้งการ	
จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะหส์งูขึน้	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	จลุลดา	
จุลเสวก	(2549)	ได้ทำาการศึกษาผลของการเรียน
แบบรว่มมอืกบัการใชเ้ว็บเควสท	์ตอ่ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	5	ที่มีความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์
ต่างกัน	 พบว่า	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบ
สืบสอบด้วยเว็บเควสท์ที่จัดกลุ่มการเรียนแตก
ต่างกัน	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปยิ
นาถ	ศรบญุลา	(2552)	ไดท้ำาการวจิยัผลการเรยีน
โดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการสอนแบบ
โครงงาน	 เรื่อง	 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และ
ทักษะการสืบเสาะ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 5	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนแบบเว็บเควสท์มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะหส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบโครงงานอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของกติตยิา	อดุนอ้ย	(2553)	ไดท้ำาการ
วจิยัการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ
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การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	
ที่เรียบด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์และบทเรียน
บนเครอืขา่ยแบบสบืเสาะ	ผลการศกึษาค้นควา้บท
เรยีนแบบเวบ็เควสท	์กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีและเทคโนโลยี	เรือ่ง	เทคโนโลยีสือ่สารขอ้มลู
และอนิเตอรเ์น็ต	สำาหรบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่3	พบ
ว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และการคิดวิเคราะห์สูง
กว่าการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบสืบ
เสาะอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตาม
แนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 ใน
รายวชิา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่	 2	 ตามที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บเควสท์ผู้วิจัยนำาแนวคิด	
Dodge	 (1997)	 และวสันต์์	 อติศัพท์์	 (2546)	
เป็็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้้นการแสวงรู้ ้	
โดยมีฐานสารสนเทศที่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์บน
อินเทอร์เน็ต	 เน้นการใช้้สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ให้้ผู้เรียนได้เรียนรู้้	 และการจัดกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้
เรยีนชว่ยเหลอืซ่ึงกนัและกนัในขัน้การคิดวเิคราะห	์
สังเคราะห์์	และการประเมินค่า	ส่่งเสริมให้้ผู้้เรียน
ใช้จินตนาการ	 และทักษะการแก้ปัญหา	 โดยเน้น
การตั้งประเด็นหรือปัญหาที่ศึกษา	 เพื่อนำาไปสู่
การค้นหาคำาตอบ	 และสรุปประมวลความรู้จน
กระทั่งเกิดองค์์ความรู้ต่อไป	 อีกทั้งไม่จำากัดเรื่อง
เวลาและสถานที่	 ในการออกแบบการนำาเข้าสู่
บทเรียนของเว็บเควสท์	 ผู้วิจัยได้นำาเทคนิคการ
ออกแบบย้อนกลับ	 (backward	 design)	 ตาม
แนวคิดของ	 พิมพันธ์	 เดชะคุปต์	 (2553)	 ฆนัท	
ธาตุทอง	 (2551)	 และวิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์	
(2554)	 เป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้มุ่ง

เน้นที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจฝังลึก	 (deep	
knowledge)	โดยกำาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือคำาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร	 เพื่อกำาหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์	 และเป็นแนวทางในการ
กำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้	 การออกแบบการ
วัดและประเมินผล	 รวมทั้งการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างขั้นตอน	 กระชับ	 เกิด
ประสบการณก์ารเรยีนไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้	และการวัดและประเมินผล	(วิชัย	วงษ์
ใหญ่,	2554)	และได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา	ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	และด้านการวัด
และประเมนิผล	และกรรมการควบคมุอยา่งเปน็ขัน้
ตอน	และได้นำาไปทดลองใช้ปรับปรุงจนทำาให้เว็บ
ตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์
จึงส่งผลนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิด
การออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	ในรายวิชา	
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	จุรีย์รัตน์	สิงห์สมบัติ	(2551)	พบว่า	นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์	
เรื่อง	 กรด-เบส	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้วิจัย
เน้นการเผชิญหน้ากับปัญหาที่กำาหนดให้	 จัดหา
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย	เช่น	e-book	หรือ	
youtube	เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้ทีางเลอืกอยา่งอสิระ
ในการใช้สื่อให้เข้ากับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง	 จึง
สง่เสรมิให้น้กัเรยีนสามารถเรยีนรู้แ้ละทำาความเข้า้
ใจในบทเรยีนนัน้ๆ	ได้ด้ว้ยตนเองโดยไมจ่ำากดัเวลา	
สถานทีใ่นการเรยีนรูจ้งึทำาให้น้กัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยมี
ความรูเ้วบ็ตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่น
เว็บเควสท์	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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สอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร	 สุริย
คุปต์	 และคณะ	 (2555)	 พบว่า	 นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์	 เรื่อง	
ตรรกศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่การเรยีนแบบปกต	ิ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	สอดคล้อง
กับงานวจิยัของกหุลาบ	สมิาชัย	และคณะ	(2552)	
พบวา่	นสิติทีม่ลีกัษณะความเหมาะสมในการเรยีน
บนเครือข่ายสูงและปานกลาง	สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ที่เรียนด้วย
บทเรยีนแบบเวบ็เควสท์	เรือ่ง	หลกัการและทฤษฎี
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นสิติทีม่ลีกัษณะความ
เหมาะสมในการเรียนบนเครือข่ายต่ำา	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	ครผููส้อนควรอธบิายวธิกีารเรยีนผา่น
เว็บเควสท์ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ใน
รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	ทกุขัน้ตอนใหชั้ดเจน

1.2	 ครูผู้สอนควรชี้แจงวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้นักเรียนเข้าใจ	เช่น	การประเมินผล
การนำาเสนอผลงานของนักเรียนทุกกลุ่ม

1 .3	 ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนผ่านทางกระดานสนทนาของเว็บเควสท์
ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	ควรมกีารพฒันาและนำาการเรยีนการ
สอนผา่นเวบ็เควสทต์ามแนวคดิการออกแบบยอ้น
กลบัไปทดลองใชก้บัรายวิชาอืน่	และระดบัชัน้เรยีน
อื่น	เพื่อตรวจสอบดูว่าเว็บเควสท์ตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้น
เรียนใด

2.2	 ควรศึกษาการออกแบบเว็บเควสท์
ให้มีรูปแบบการสัมพันธ์ทางการเรียนที่หลาก
หลาย	 และศึกษาเครื่องมือสารระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

2.3	 ควรนำาเว็บเควสท์ตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับไปใช้วัดทักษะด้านอื่นๆ	 เช่น	
ทักษะด้านการคิด	ทักษะชีวิต	เป็นต้น
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