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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน กับบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 85/85 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและบทเรียน
แบบเว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนสรุนารวีทิยา อำาเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา จำานวน 2 หอ้งเรยีน 
รวม 94 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนและแผนการจัดการ
เรยีนรูอ้อนไลนแ์บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน บทเรยีนและแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเวบ็เควสท ์เรือ่ง การเขยีน
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถในการ 
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แก้ปัญหา แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent Sample (Paired t-test) และ Hotelling ’s T2

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.48/83.30 และ 83.58/83.40 ตามลำาดับ 

2. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.71 และ 0.72 ตามลำาดับ

3. นักเรียนทีเ่รยีนด้วยบทเรียนออนไลนแ์บบใช้ปญัหาเปน็ฐาน และบทเรยีนแบบเว็บเควสทม์ผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนแบบเว็บเควสท์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่างกัน นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์และนักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนแบบเวบ็เควสทมี์ความสามารถในการคดิวเิคราะหสู์งกวา่นกัเรยีนท่ีเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ: บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน บทเรียนแบบเว็บเควสท์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์

Abstract
This research were purposed 1) to create and develop online learning in type of 

problem-based learning and WebQuest about introduction to C programming language 
of high school education Mathayomsuksa 4 students to achieve by standard 80/80, 
2) to study achievement index of lesson online in type of problem-based learning and  
WebQuest about introduction to C programming language of high school education  
Mathayomsuksa 4 students, 3) to compare learning achievement before and after learn  
by online learning in type of problem-based learning and WebQuest about introduction  
to C programming language of high school education Mathayomsuksa 4 students, and 
4) to compare learning achievement, ability of solving problem and analytical thinking 
after learn by online learning in type of problem-based learning and WebQuest about 
introduction to C programming language of high school education Mathayomsuksa  
4 students. The sample group in this research were the students of high school  
education Mathayomsuksa 4 Suranari wittaya School, Mueang District, Nakhon  
Ratchasima Province for 2 classes totally 94 students that selected by cluster random 
sampling. The tools that used in this research were learning management such as lesson 
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and learning plan online in type of problem-based learning and lesson and learning plan  
in type of WebQuest, Testing of learning achievement, Testing of ability of solving problem, 
Testing of ability of analytical thinking. The statistic that used in research such as percentage 
means standard deviation t-test Dependent Sample (Paired t-test) and Hotelling’s T2

The research results were found that 

1. The online learning in type of problem-based learning and WebQuest that the 
researcher developed earned efficiency for 83.48/83.30 and 83.58/83.40 respectively

2. The online learning in type of problem-based learning and WebQuest earned  
effectiveness equal to 0.71 and 0.72 that shown that the student has forward in learning of 
71 percent and 72 percent respectively

3. The student who learned the online learning in type of problem-based learning and 
WebQuest earned average score of learning achievement after class is higher than before 
class in significant statistic level of .01

4. The student who learned the online learning in type of problem-based learning 
and the student who learned the lesson online in type of WebQuest earns the learning  
achievement not differ but the student who learned by the lesson online in type of WebQuest 
has ability of analytical thinking higher than the student who learned the lesson online in type 
of problem-based learning in significant statistic level of .01 

Keywords: Problem-based learning, WebQuest, learning achievement, solving problem, 
analytical thinking

บทนำา
กระแสแห่งการปรับเปลี่ยนทางสังคมใน

ปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
ได้มุ่งเน้นให้ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้สรา้งคนทีม่คีณุภาพเพือ่มุง่สูค่วามเปน็
มาตรฐานสากลการจดัการศกึษาได้ปรบัเปลีย่นให้
สอดคล้องกับสภาพบริบทรอบด้าน กระบวนการ
บริหารจัดการได้มุ่งสู่ระบบของการพัฒนาให้
สนองตอบต่อสังคมยุคข้อมูลสารสนเทศ ดังน้ัน
คำาว่า “มาตรฐานและคุณภาพ” ของการจัดการ
ศึกษาจึงเป็นแนวคิดสำาคัญของสังคมที่ได้กล่าว

ขานกันมากมายในปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงเวลา
แห่งการเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  
2555-2559: 39) กระทรวงศึกษาธิการได้มี
แนวทางการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาดังนี้  
1) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา 2) การพัฒนา
โครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3) 
การพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนกิสใ์นรปูแบบสือ่ออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ e-Book หรือ Application ต่างๆ  
แต่สิ่งสำาคัญที่ควรคำานึงถึงในการนำาเทคโนโลยี
เหล่าน้ีไปใช้ในการศึกษา คือ การวางแผน
พฒันาการเรยีนการสอนโดยใชไ้อซที ีเปน็เครือ่งมอื 
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ต้องทำาทั้งระบบเพ่ือปฏิรูปการเรียนการสอนให้
ได้ผลอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 
– 2559: 14) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในกลุ่มสาระแกนกลาง และ
เปน็สาระการเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันานกัเรยีนใหม้คีวาม
รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
มีทักษะการทำางาน ทักษะการจัดการ สามารถ
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ 
มาใช้ในการทำางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่า 
และมีคุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 
วิธีการใหม่ สามารถทำางานเป็นหมู่คณะ มีนิสัย 
รักการทำางาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่เป็น
พื้นฐาน อันจะนำาสู่การให้นักเรียนสามารถช่วย
เหลือตนเอง การแก้ปัญหาการทำางานและอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ และพ่ึงตนเองได้ตามพระ
ราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันใน
ระดับสากลในบริบทของสังคมไทย (กรมวิชาการ,
2551: 1) โดยเฉพาะความสามารถในการแก้
ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นหัวใจของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพราะ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และมีความคิด
วิเคราะห์ เป็นทักษะที่จำาเป็นในการใช้เทคโนโลยี
ตลอดจนการดำารงชีวิต การเรียนการสอนด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการ
เรียนแบบเว็บเควสท์จึงเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน ที่สามารถนำามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งเต็มรูปแบบ หรือใช้
เป็นสื่อเสริมที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน อีก
ทั้งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของการ

เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งระหว่างครูกับนักเรียนและ
ระหว่างผู้เรียนเอง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน กับบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เพื่อให้ได้
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ำาหนด
รวมทัง้เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความ
สามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการ
คดิวิเคราะห์เพือ่หาแนวทางสง่เสรมิความสามารถ
ของผู้เรียนในด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
และการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิมและพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เปน็สำาคัญ แสวงหาความรู ้เพิม่ทกัษะการแก้ปญัหา 
และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน กับบทเรียนแบบเว็บเควสท์เรื่อง
การเขยีนโปรแกรมภาษาซเีบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบท
เรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และกับบท
เรยีนแบบเว็บเควสทเ์รือ่งการเขยีนโปรแกรมภาษา
ซีเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบท
เรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซเีบือ้งตน้ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิด
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วิเคราะห์หลังการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ
ใชป้ญัหาเปน็ฐานกบับทเรยีนแบบเวบ็เควสท ์เรือ่ง 
การเขยีนโปรแกรมภาษาซเีบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วย 
บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับ 
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น มีความแตกต่างกัน 

2. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานกับบทเรียนแบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่ต่างกัน 

3. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีทักษะการแก้ปัญหาสูงกว่าบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ 

4. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ มีทักษะการ
คดิวเิคราะหส์งูกวา่บทเรยีนออนไลนแ์บบใช้ปญัหา
เป็นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ที่เรียนวิชาการ
งานอาชพีและเทคโนโลยี 1 รหสั ง31101 จำานวน
นักเรียนทั้งหมด 381 คนจาก 5 ห้องเรียน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัด
สำ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  
รหัส ง31101 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  
การสุ่มโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำานวน 94 
คนจำานวน 2 ห้องเรียนเพื่อแยกเข้ากลุ่มทดลองที่ 
1 และ 2 ตามลำาดับ

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลนแ์บบใช้ปัญหาเปน็ฐาน และการเรียนแบบ
เวบ็เควสทเ์รือ่ง การเขยีนโปรแกรมภาษาซเีบือ้งตน้
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. ตัวแปรตามคือ

2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา

2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เรื่อง 
การเขยีนโปรแกรมภาษาซเีบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 เวลา 16 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน)

2. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา 16 ช่ัวโมง (ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน)

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองต้น 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 40 
ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.72 
และค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.91 
และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.83



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 306 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

4. แบบวัดความสามารถการแก้ปัญหา 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบ
ทดสอบแบบปรนัย มีทั้งหมด 4 ด้าน รวม 20 ข้อ 
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง0.21 - 0.88 และ
คา่อำานาจจำาแนกอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.58 และมคีา่
ความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.88

5. แบบวัดการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย มีทั้งหมด 5 ด้าน รวม 30 ข้อ มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.88 และค่า
อำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.58 และมีค่า
ความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.86

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่อง
มือ โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E

1
/

E
2
 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

ออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ (The Effectiveness Index: E.I.)

ตอนที่ 2 1) ผลการวิเคราะห์การเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานและบทเรียนแบบเว็บเควสท์เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นระหว่างกลุ่มทดลอง
ทั้งสองกลุ่มโดยใช้วิธีการทางสถิติ t - test แบบ 
Dependent Sample (Paired t - test) 2) ผล
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา และการคิด
วเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีเ่รยีน
ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ
บทเรียนแบบเว็บเควสท์เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น โดยใช้สถิติ Hotell ing’sT2  
(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551: 235)

ผลการวิจัย
1. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน และบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.48/83.30 และ 
83.58/83.40 ตามลำาดับ ดังรายละเอียดที่แสดง
ในตาราง 1

ต�ร�ง 1 ประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลนแ์บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน และบทเรยีนแบบเวบ็เควสท ์เรือ่ง 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปแบบก�รเรียน  (N)

ระหว่�งเรียน หลังเรียน

E
1
/E

2
คะแนน

เต็ม
คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

บทเรียนออนไลน์ 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

47 60 50.09 40 33.32 83.48/83.30

บทเรียนแบบเว็บเควสท์  47 60 50.15 40 33.36 83.58/83.40
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2. ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนแบบออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
และบทเรียนเว็บเควสท์ มีค่าเท่ากับ 0.71 และ 
0.72 หรือคิดเป็นร้อยละ 71 และ ร้อยละ 72 
ตามลำาดับ การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้

ปญัหาเปน็ฐาน และบทเรยีนแบบเว็บเควสท ์ทำาให้
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71 
และคิดเป็นร้อยละ 72 ตามลำาดับ ดังรายละเอียด
ที่แสดงในตาราง 2

ต�ร�ง 2 การวเิคราะหดั์ชนปีระสทิธผิลของบทเรยีนออนไลนแ์บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน และบทเรยีนแบบ
เว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปแบบก�รเรียน N
คะแนน

เต็ม

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
E.I.ก่อน

เรียน
หลัง
เรียน

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

บทเรียนออนไลน์ 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

47 40 16.36 33.32 40.90 83.30 0.71

บทเรียนแบบ เว็บเควสท์ 47 40 16.00 33.36 40.00 83.40 0.72

3. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังรายละเอียดที่แสดงใน
ตาราง 3

ต�ร�ง 3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
ออนไลนแ์บบใช้ปญัหาเปน็ฐาน และบทเรยีนแบบเว็บเควสท ์เรือ่ง การเขยีนโปรแกรมภาษาซ ี
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รูปแบบก�รเรียน
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
t p

S.D. S.D.

บทเรียนแบบออนไลนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

40 16.36 2.97 33.32 1.64 31.024 .000*

บทเรียนแบบเว็บเควสท์ 40 16.00 1.60 33.36 1.76 53.132 .000*

 * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนไมต่า่งกนั และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่านักเรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควทส์อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ
เว็บเควทส์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการคิดวิเคราะห์หลังการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับบทเรียน
แบบเว็บเควสท์ 

ตัวแปร
คะแนน

เต็ม

รูปแบบก�รเรียน

บทเรียนออนไลน์
แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น

บทเรียนแบบเว็บเควสท์

SD SD
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 33.32 1.64 33.36 1.76

ความสามารถในการแก้ปัญหา 20 14.60 1.19 13.96 1.14

ความสามารถในคิดวิเคราะห์ 30 21.81 1.44 24.00 1.50

ต�ร�ง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิด
วเิคราะห ์ของนกัเรียนทีเ่รยีนด้วยบทเรียนออนไลนแ์บบใชปั้ญหาเปน็ฐานกบันกัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์

สถิติทดสอบ Value F Hypothesis df Error df p

Pillai’s Trace .373 17.863a 3.000 90.000 .000

Wilks’ Lambda .627 17.863a 3.000 90.000 .000

Hotelling’s Trace .595 17.863a 3.000 90.000 .000

Roy’s Largest Root .595 17.863a 3.000 90.000 .000

อภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาบท

เรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับบทเรียน

แบบเว็บเควสท์ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซี
เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
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1. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.48/83.30 
และบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เร่ือง การเขียน
โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีประสิทธิภาพ 83.58/83.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ทีต้ั่งไวส้บืเนือ่งจากบทเรยีนออนไลนแ์บบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานและบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่
ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้าง
อย่างเป็นระบบและวิธีการที่เหมาะสมโดยเริ่ม
ตั้งแต่การศึกษาหลักสูตรแนวคิดหลักการทฤษฎี
รวมทั้งเอกสารตำาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
ดำาเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และ 
นำาเสนอผู้ทรงคณุวุฒิตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญประเมนิ
ปรับปรุงแก้ไข จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้
แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
เหมาะสมที่จะนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา 
โคตรสมบัติ (2554: 135 - 144) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วจิารณญาณ รายวชิาคอมพิวเตอร ์ช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์กับบทเรียน
บนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการศึกษา
พบวา่ บทเรยีนเวบ็เควสทแ์ละบทเรยีนบนเครอืขา่ย
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.43/80.32 และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปิยะวัฒน์ ถนอมในเมือง (2551) ได้ศึกษาการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง
การทำาปุ๋ยอินทรีย์วิชาเกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่5 ผลการวจิยัพบวา่บทเรียนออนไลนแ์บบเวบ็
เควสท ์ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 90.56/86.12 
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี1 เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซี

เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คือ 0.71 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 71 
และดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 คือ 0.72 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนร้อยละ 72 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบท
เรียนทั้งสองแบบได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี1และเทคนิคการพัฒนาบทเรียนทั้งบท
เรยีนออนไลนแ์บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน และบทเรยีน
แบบเว็บเควสท์ส่งผลให้บทเรียนมีประสิทธิผล
สามารถพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับปิยนาถ  
ศรบุญลา (2552) ได้ศึกษาผลการเรียนโดยใช้
บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการสอนแบบโครง
งานเรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้นที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การสืบเสาะของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผล
การวิจัยพบว่าบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.5931 แสดงให้เห็น
ว่าบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การจัดการฐาน
ข้อมูลเบื้องต้นทำาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนร้อยละ 59.31 

3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทเรียนแบบเว็บ
เควสท์เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 และเทคนิคการ
พัฒนาบทเรียนท้ังบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหา
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เป็นฐาน และบทเรียนแบบเว็บเควสท์ นอกจากนี้  
ยังผ่านการพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ และมี
การทดลองใช้ ส่งผลให้บทเรียนสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของโสภา โคตรรสสมบัติ (2554: 136) ได้
ศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดวิจารณญาณ รายวิชา คอมพิวเตอร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บ
เควสท์กับบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
การคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบใชปั้ญหาเปน็ฐาน และบทเรียนแบบเวบ็เควสท์ 
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ไมต่า่งกนั สว่นความสามารถในการแกป้ญัหาของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบออนไลน์โดยใช้
ปัญหาเปน็ฐาน สงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีน 
เว็บเควสท์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนแบบเว็บเควสท์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรยีนแบบออนไลนโ์ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและเทคนิค
การพฒันาบทเรยีนออนไลน์แบบใช้ปญัหาเปน็ฐาน 
และบทเรียนเว็บเควสท์แนวคิดการพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาของ Weir (1974) และ
แนวคิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน  
ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนทั้งสองมี
พฒันาการทางดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความ

สามารถในการแกป้ญัหา และการคิดวิเคราะห ์ท่ีดี
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา โคตรสมบัติ  
(2554: 136) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิจารณญาณ 
รายวิชา คอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ กับบทเรียนบน 
เครอืขา่ยแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน ผลการศกึษาพบวา่  
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานมีการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ และ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่าง
กัน แต่นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการคิดวิจารณญาณ สูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กง�นวิจัย

1.1 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรเห็นความสำาคัญและส่ง
เสริมการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนออนไลน์แบบ
ใชป้ญัหาเปน็ฐานและบทเรียนแบบเวบ็เควสทเ์พือ่
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางการศึกษา

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควร
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้การสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและการ
คิดวิเคราะห์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 

1.3 สถานศึกษาควรมีการกำาหนด
นโยบายกลยทุธใ์นการพฒันาเทคโนโลยกีารศกึษา
ทีเ่น้นทกัษะการแกป้ญัหาและการคดิวเิคราะห ์ให้
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สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศกึษาการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบใช้ปญัหาเปน็ฐาน 
และแบบเว็บเควสท์ ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่น 
และศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม

2.2 ควรมีการพัฒนาแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านบทเรียน

ออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ ในหน่วยการเรียนอื่นและในรายวิชา
อื่นๆ 

2.3 ควรศึกษารูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม
การเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนออนไลนใ์นรปูแบบอืน่ๆ ที่
สง่เสรมิหรอืพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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