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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (2) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (3) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่ม 
ผู้เรียนปกติ (4) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ผูเ้รยีนด้วยบทเรยีนบนเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานกบักลุม่ผูเ้รยีนปกตแิละ (5) เพือ่สอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่กีารจดัการเรยีนรูด้้วยบน
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จ�านวน 64 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก แบ่งเป็นห้องเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน 
ที่พัฒนาขึ้น จ�านวน 32 คน และห้องเรียนปกติ จ�านวน 32 คน แบบแผนการวิจัยที่ใช้เป็นแบบแผน 
การทดลองแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง

ผลการวจิยัพบว่า (1) บทเรยีนบนเวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วยโครงสร้างหลกั 3 ส่วน 
ดังนี้ 1) ระบบการจัดการเรียน 2) ระบบการจัดการด้านเนื้อหา 3) ระบบจัดการด้านการทดสอบ จัดการ
เรียนโดยใช้เทคนิคการเรยีนแบบปัญหาเป็นฐาน ทัง้หมด 6 ขัน้ จดัการเนือ้หาเป็นแบบสถานการณ์ปัญหา
ทั้งหมด 7 สถานการณ์ปัญหา (2) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 
มีค่าเท่ากับ 1.14 (3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
มค่ีาคะแนนเฉลีย่สงูกว่าค่าคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (4) ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของกลุม่ผูเ้รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลีย่สูงกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน 
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บนเวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก สรปุได้ว่า บทเรยีนบนเวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถน�าไปใช้สอนได้

คำ�สำ�คัญ: บทเรียนบนเว็บ ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ โปรแกรมภาษาซี

Abstract
The objectives of this research were (1) to develop of web-based instruction (WBI) 

with the problem based learning (PBL) (2) to evaluate the efficiency of WBI with the PBL, and 
(3) to compare of analytical thinking skills between control group (conventional instruction) 
and experimental group (developed WBI) (4) to compare of achievement score between 
control group (conventional instruction) and experimental group (developed WBI) and  
(5) study the satisfaction of students learned through develop of WBI with the PBL. The 64 
samples were collected using Simple Random Sampling and divided into 32 experimental 
group from the first class and 32 control group from the third class. The research Design 
followed Randomized Control Group Pretest-Posttest Design. 

The result of the research were as follows: (1) WBI includes: Problem base learning. 
The main structure consists of 3 parts. 1) Learning Management System. 2) Content 
Management System and 3) Examination System. To study the PBL techniques in 6 steps 
and content management is 7 Problem Situations. (2) WBI by using PBL was effective with 
1.14 of Meguigans Ratio (3) The analytical thinking skills of the experimental and the control 
group was different at .01 level of significant (4) The achievement of the experimental and the 
control group was different at .01 level of significant and (5) The satisfaction of the students 
learn through WBI with the PBL was in high. It could be concluded that the WBI with PBL 
could be used for instruction.

Keywords: Web-Based Instruction, Problem Based Learning, Analytical Thinking Skills,  
C Programming Language

บทนำา
ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology - ICT) เป็นปัจจัย
ที่ส�าคัญที่ท�าให้การศึกษาในอุดมคติเป็นจริง
ได้ เพราะสามารถแสดงอักษร ภาพ เสียง ภาพ
เคลือ่นไหว รวมถงึการสร้างสถานการณ์เสมอืนจรงิ  

(Virtual Situation) ได้เหมือนๆกับที่หนังสือ 
หนังสือภาพ เทปเสียง วีดีทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ ที่มี
ทั้งหมด รวมทั้งเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
กับผู้ใช้ได้ และสร้างเครือข่ายให้สามารถติดต่อ
สื่อสารได้อย่างไร้ขอบเขต ในแง่ของสถานที ่
ที่แตกต่างคนละแห่งกัน (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 
2553: 1)
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การทดสอบทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
อาชวีศกึษา (Vocational National Edu - cational 
Test: V-NET) คอื การทดสอบทางการศกึษาระดับ
ชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิด
ของนักเรียน นักศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการจัด
สอบเพือ่น�าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2556 ข้อมูล
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) พบว่า ผลคะแนนด้าน
การคิดวิเคราะห์ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
42.27 ระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.71 
และยังพบว่า ผลคะแนนเฉล่ียรายวิชาการเขียน
โปรแกรม ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.29 
ระดับประเทศมีค่าเฉล่ียร้อยละ 26.21 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2556) วิทยาลัย
ได้จัดท�าการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี รหสั 3204-2008 ตามหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2556 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็น
รายวิชาพื้นฐานที่ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาถึงขั้นตอน 
ในการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ข้ันตอนในการออกแบบและเขียนโปรแกรมต่างๆ 
ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการของการสร้าง
และพัฒนาโปรแกรมอีกทั้งยังสามารถน�าหลักการ
เหล่านีไ้ปพฒันาต่อในภาษาโปรแกรมอืน่ๆ ได้ โดย
มคีะแนนเฉลีย่นักศกึษาในรายวชิาดังกล่าวคดิเป็น
ร้อยละ 61.02 นับว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่
เมื่อศึกษาข้อมูลรายหน่วยการเรียนพบว่า มีบาง
หน่วยการเรยีนทีน่กัศกึษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ (แบบ
ประเมนิและรายงานผลการเรยีน, 2556) สมควร
ที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้นักศึกษามี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามล�าดับ 

การเรียนการสอนบนเว็บ เป็นการเรียน
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีเวลา

ในการมาเข้าชั้นเรียนได้เรียนในเวลาและสถานที ่
ที่ต้องการ สามารถท่ีจะสนทนา อภิปราย กับ
อาจารย์ ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 
ที่กระตือรือร้น ถูกกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น
ได้อยู่ตลอดเวลา โดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน
ที่แท้จริง (ถนอมพร จรัสแสง, 254: 87-94)

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
วิธีการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
ทีใ่ห้ประสบการณ์ตรง มคีวามสนกุ ท้าทายความคดิ  
ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหา (อาภรณ์, 2543: 
4) โดยใช้ปัญหามากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะ
งุนงงสงสัยและสร้างความต้องการที่จะแสวงหา
ความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว ให้ผู้เรียนได้
เผชญิปัญหาจรงิหรอืสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และ
ร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นๆ เกิดการเรียน
รู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดกระบวนการคิด และ
กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, 
2553: 137)

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว่าบท
เรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัด
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความสนใจ และความถนัดบนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เหมาะสมท่ีจะ
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จาก งาน
วจิยัของกติตพิงศ์ ณ นคร (2553) นรงัค์ ตรธีญัญา 
(2554) สรณัฐ พรมมา (2554) และอุมาพร  
ต้อยแก้ว (2554) ทีพ่บว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น หลัง
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และยงัช่วยส่งเสรมิให้ความ
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สามารถการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ด้วยเหตุผลและ
ความส�าคัญดงักล่าว ผูว้จิยัจึงได้คดิพัฒนาบทเรยีน
บนเวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสร้างทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างทัศนคติ 
อันดีต่อการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม 
ภาษาซี จนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบน
เวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพือ่พฒันาทกัษะการคดิ
วิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ที่พัฒนา
ขึ้นตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์

3 .  เพื่ อ เปรียบเทียบทักษะการคิด
วิเคราะห์ของกลุ ่มผู ้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีกับกลุ่ม
ผู้เรียนปกติ 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วชิาการเขยีนโปรแกรมภาษาซกีบักลุม่ผูเ้รยีนปกติ

5. เพือ่สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน
ที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่พัฒนาขึ้น

สมมุติฐานการวิจัย
1. ทกัษะการคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีนหลงั

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซีที่พัฒนาข้ึนแตกต่างจากกลุ่ม 
ผู้เรียนปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลงัเรยีนด้วยบทเรียนบนเวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซีที่พัฒนาข้ึนแตกต่างจากกลุ่ม 
ผู้เรียนปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็น
นกัศกึษาทีเ่รยีนรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส�านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
บรุรัีมย์ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 5  
สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ สตึก 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จ�านวน 335 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มา
จากการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) โดยท�าการเลือก 2 ขั้นตอนดังนี้

ข้ันตอนแรกเลือกกลุ ่มตัวอย ่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือก
จากนกัศกึษาทีล่งเรยีนรายวิชา การเขียนโปรแกรม
ภาษาซี จ�านวนมากที่สุด จะได้สถานศึกษา คือ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธีจับฉลาก จะได้กลุ่มห้องเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ นักศึกษา
กลุ่ม สคธ.11 จ�านวน 32 คน และกลุ่มห้องเรียน
ปกติ คือ นักศึกษากลุ่ม สคธ.12 จ�านวน 32 คน

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือก�รวิจัย

1. บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี โดยน�ารูปแบบบทเรียนบนเว็บ 
(Web-Based Instruction: WBI) ประกอบด้วย
โครงสร้างหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ระบบการจัดการ
เรียน ระบบการจัดการด้านเนื้อหา ระบบการ
ด้านการสอบ และใช้เทคนิคการเรียนแบบปัญหา 
เป็นฐาน 6 ขั้น ตามแนวคิดของ ส�านักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (2550: 5-9) 

2. แบบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห์ วัด
โดยใช้หลักการของ Bloom ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ การคิดวิเคราะห์ความส�าคัญ (Analysis of 
Element) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis 
of Relationship) และการวิเคราะห์หลักการ 
(Analysis of Organizational Principles) 

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครอบคลุมทั้งด ้าน การประเมินด้านความรู ้ 
(Cognitive Domain: K) การประเมินด้านทักษะ 
(Psychomotor Domain: P) การประเมินด้าน
เจตคติ (Affective Domain: A)

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ด้าน 
คอื ด้านระบบการจดัการเรยีนรู ้และ ด้านความคิด
เห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ

ทดสอบวดัทกัษะการคดิวเิคราะห์ ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้
โดยทดสอบกับกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม

2. ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี ประกอบ
ด้วยกจิกรรมการเรยีน 6 ขัน้ คอื 1) ก�าหนดปัญหา 
2) ท�าความเข้าใจกับปัญหา 3) ด�าเนินการศึกษา
ค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปประเมินค่า
ของค�าตอบ 6) น�าเสนอและประเมินผลงาน

3. ขั้นสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดวิเคราะห์และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน

3.2 ท�าการสอบถามความพึงพอใจ โดย
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ด้าน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นกลับกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บ

3.3 น�าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับ
นกัศกึษาทัง้สองกลุม่ไปท�าการตรวจวเิคราะห์ทาง
สถติเิพือ่สรปุผลการทดลองตามความมุง่หมายการ
วิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนิน
การตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. ประเมินคุณภาพของการพัฒนาบท
เรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี โดยใช้กรรมวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
การหาค่าเฉลีย่และการหาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

2. วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของบทเรยีน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยส์แกน 

3. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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4. วิเคราะห์ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน พิจารณาจากการทดสอบ
ค่าท ี(t-test) เพือ่เปรียบเทยีบผลทัง้ก่อนเรยีนและ
หลังเรียน 

5. สอบถามความพึงพอใจโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยค�านวณค่าที่ได้จากการสอบถามข้อมูลจาก
นกัศกึษาทีใ่ช้บทเรยีนบนเวบ็โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลการวิจัย
1. บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 
ส่วน และจัดการเรียนโดยใช้การเรียนแบบปัญหา
เป็นฐาน ทั้งหมด 6 ขั้น ดังนี้
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 1. บทเรียนบนเว็บโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห วิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาซ ีประกอบดวยโครงสรางหลัก 3 สวน และจัดการเรียนโดยใชการ
เรียนแบบปญหาเปนฐาน ทั้งหมด 6 ข้ัน ดังนี ้

 
แผนภาพที ่1 การจัดกิจกรรมการเรียนบนเว็บ 6 ชั้น โดยใชเครื่องการจัดกิจกรรม ดวย 
Moodle  
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซทีี่พัฒนาข้ึนตามเกณฑของเมกุยแกนสมีคาเทากับ 
1.14 แสดงวา รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนสามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนได โดย
อัตราสวนทีไ่ดจากสตูรนี้จะอยูระหวาง 0 - 2 ถาคาที่หาออกมาไดมีคามากกวา 1 ถือวา
บทเรียนนั้นไดเกณฑซึ่งเปนไปตามเกณฑทีต่ั้งไว ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซ ีที่พัฒนาข้ึนตามเกณฑของเมกุยแกนส  

การวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. 
คาประสิทธิภาพตาม

เกณฑของเมกุยแกนส 
กอนเรียน 20 7.81 1.33 1.14 
หลังเรียน 20 16.47 1.05  

ภ�พที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนบนเว็บ 6 ชั้น โดยใช้เครื่องการจัดกิจกรรม ด้วย Moodle 

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่พัฒนา
ข้ึนตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ 1.14 
แสดงว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดยอัตราส่วนที่
ได้จากสูตรนี้จะอยู่ระหว่าง 0 - 2 ถ้าค่าที่หาออก
มาได้มค่ีามากกว่า 1 ถอืว่าบทเรยีนนัน้ได้เกณฑ์ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 1
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 3. การคิดวิเคราะห์ของกลุ่มผู้เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี และกลุ่มผู้เรียนปกติ โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (t-test Independent Samples) พบว่า 
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ หลังจากเรียนรู้บทเรียน
บนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
และกลุ่มปกติ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน  

กลุ่มปกติท�าได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 22.50 และ
กลุ่มตัวอย่างท�าได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.84 
เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่
ทั้งสองพบว่า กลุ่มใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม่ปกตอิย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ดังตารางที่ 2 

ต�ร�งที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 

ก�รวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. ค่�ประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์ของเมกุยแกนส์

ก่อนเรียน 20 7.81 1.33
1.14

หลังเรียน 20 16.47 1 .05

ต�ร�งที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม N S.D. t Sig.

ปกติ 32 22.50 2.36
16.61 ** .000

ใช้บทเรียนบนเว็บ 32 30.84 1.59

.** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้
บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาซีของกลุ่มปกติ มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 
11.56 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บทเรียนบนเว็บโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.47 
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน

เฉลี่ยทั้งสองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี แตกต่างจากกลุ่ม
ผู้เรียนปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 เปรียบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการใชบ้ทเรยีนบนเว็บโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีและกลุ่มปกติ

กลุ่ม N S.D. t Sig.

ปกติ 32 11.56 1.27
16.88 ** .000

ใช้บทเรียนบนเว็บ 32 16.47 1 .05
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย ่าง 
จ�านวน 32 คน หลังจากใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี จากการวิเคราะห์
แบบสอบความพึงพอใจ ด้านระบบการจัดการ
เรียนรู ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68 ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 
เม่ือน�าค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองด้าน พบว่าความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพือ่พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ วชิาการ
เขยีนโปรแกรมภาษาซ ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.98, S.D. = 0.75)

อภิปรายผล
จากผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สามารถน�ามา
อภิปรายได้ ดังนี้

1. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ได้ท�าการพัฒนา
บทเรียนบนเว็บโดยผ่านการประเมินคุณภาพจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญมค่ีาเฉลีย่ อยู่ในเกณฑ์ดี มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ อันเนื่องมาจาก บทเรียน 
ที่พัฒนาขึ้น กระท�าอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน

ของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูป
แบบการสอนของ ADDIE Model โดยมีขั้นตอน
ต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการเรียน
การสอน (A: Analysis) การออกแบบระบบการ
เรียนการสอน (D: Design) การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน (D: Development) การทดลองใช้  
(I: Implementation) และการประเมินผล 
(E-valuation) ซ่ึงในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
การเรยีนการสอนนัน้ ผูว้จัิยได้วเิคราะห์การจดัการ
เรยีนการสอนบนเว็บร่วมกบัเทคนคิการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน วเิคราะห์เนือ้หาการเขยีนโปรแกรม
ภาษาซี และวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา
ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้
น�ามาพัฒนาบทเรียนตรงตามความต้องการและ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างผู้เรียนอย่างแท้จริง ใน
ขั้นตอนการออกแบบได้ด�าเนินตามกลยุทธ์และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มาจัดท�า
บทด�าเนินเรื่อง ออกแบบหน้าจอ ออกแบบแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานและสร้างบทเรยีนต้นแบบ จาก
นั้นน�ามาด�าเนินการทดลองใช้พร้อมปรับปรุงและ
แก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้อง
ของบทเรียน แล้วจึงน�ามาประเมินคุณภาพโดยผู้
เช่ียวชาญ เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งเมื่อการจัดการเรียน
การสอนแบบ LMS ร่วมกบัเทคนคิปัญหาเป็นฐาน
ทีเ่ป็นวธิกีารเรียนการสอนวธิหีนึง่ทีมี่จดุมุง่หมายที่
จะสอนผูเ้รียนให้ฝึกกระบวนการคดิแก้ปัญหาและ
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ฝึกท�างานเป็นกลุ่ม โดยที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนให้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาและ 
ฝึกท�างานเป็นกลุม่ สอดคล้องกบัมนต์ชยั เทยีนทอง  
(2554: 238) ที่กล่าวว่า หน้าที่ส�าคัญของ LMS 
คือ การน�าพาผู้เรียนให้ด�าเนินไปตามกลไกของ
การเรียนของการเรียนการสอน อันเนื่องมาจาก
มีเครื่องมือส�าหรับผู้สอนหรือผู้ออกแบบบทเรียน 
เพือ่จดัการ รวบรวม และน�าเสนอเน้ือหาวชิาท่ีมอียู่
ในรปูแบบของไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ หรอืไฟล์ภาพ
เคลือ่นไหว รวมทัง้กิจกรรมการเรยีนการทีส่ามารถ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนทั้งแบบ 
Asynchronous และ Synchronous เช่น กระดาน
ข่าว จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ และการสนทนาผ่าน
เครอืข่ายและ และ เคร่ืองมอืส�าหรบัเกบ็สถติิต่างๆ 
เช่น การตรวจสอบจ�านวนผู้ใช้บทเรียน และยัง
สอดคล้องกับ Pilar S. et al., (2011) ได้ท�าการ
วิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการการเรียนรู้ Moodle 
โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เหมาะ
สมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยเริ่มจาก
การสร้างเครื่องมือในระบบการจัดการการเรียนรู้ 
Moodle ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ
ส�าหรับการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง 300 คนขึ้น
ไป จากผลการวิจัย ที่เกิดจากการสร้างรูปแบบใน  
Moodle สามารถน�ามาใช้ในพัฒนาผู้เรียนที่มี
ทักษะทางการเรียนรู้ต�่า ในสภาพแวดล้อมที่แตก
ต่างกันได้ 

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการใช้
บทเรียนบนเว็บของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มปกติ มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 22.50 และกลุ่มใช้รูปแบบ
การเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.84 แสดงว่า
ผู้เรียนที่ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม่ปกตอิย่างมนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
อันเน่ืองมาจากการพัฒนาบทเรียนได้ใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานได้ด�าเนินเนื้อหา 

บทเรียนโดยใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหาตามแนวคดิ
ของ Bloom คือ องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์
เนื้อหาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คิดวิเคราะห์หลัก
การ และสถานการณ์ปัญหาที่ก�าหนดในรายวิชา
นี้ประกอบด้วยหลายๆ สถานการณ์ปัญหา ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความช�านาญการคิดวิเคราะห์ปัญหา 
นอกจากนี้การเลือกใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหา
ใกล้เคียงกับปัญหาที่ผู้เรียนได้พบในชีวิตประจ�า
วัน ประกอบกับน�ามาจัดการเรียนบนเว็บ ท�าให้ผู้
เรยีนมโีอกาสได้แลกเปลีย่นความคดิอยูต่ลอดเวลา 
สืบค้นข้อมูลตลอดจนสามารถร่วมกันสังเคราะห์
และประเมินค่าของค�าตอบได้ สอดคล้องกับ 
Hmelo-Silver (2004) ได้เสนองานวิจัยในหัวข้อ
เกี่ยวกับ Problem-Based Learning: What 
and How Do Students Learn สรุปได้ว่าการ
เรียนแบบให้ปัญหาเป็นฐานมีประวัติมานาน จาก
ทฤษฎีทางจิตวิทยา ให้ข้อเสนอแนะการจัดการ
เรียนของนักเรียนผ่านประสบการณ์การแก้ไข
ปัญหา นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์
การคดิ การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
เป้าหมายเพือ่พฒันาในด้านการมคีวามรูท้ีย่ดืหยุ่น 
มีทักษะการแก้ปัญหามีความเช่ือมั่นในตนเอง มี
ทกัษะการร่วมมอืกนั มแีรงจงูใจ และการอภปิราย 
งานวิจัยพบว่าธรรมชาติของการเรียนรู ้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานมีเป้าหมายส�าคัญ 3 เป้าหมาย 
คือ เนื้อหาความรู้กลยุทธ์การคิดและทักษะการ
แก้ปัญหา และแรงจูง ใจ งานวิจัยส่วนมากเกี่ยว
กบัด้านการแพทย์และการศกึษาเนือ่งจากเป็นการ
จัด การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาซีที่พัฒนาขึ้นแตกต่างจาก
กลุ่มผู้เรียนปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 อันเนื่องมาจาก บทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหา
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เป็นฐาน มีการแบ่งกลุม่ผูเ้รยีนเพ่ือช่วยเหลอืกนัใน
การเรียนรู้ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เกิด
ความเบ่ือหน่ายและช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ
กระตือรือร้นในการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่
อยู่ห่างไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเข้าชั้นเรียนได้
เรียนในเวลาและสถานที่ๆ ต้องการ ซึ่งอาจเป็น
ที่บ้าน ที่ท�างาน หรือ สถานศึกษาใกล้เคียงที่ผู้
เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้  
การที่ผู ้เรียนไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมายังสถาน
ศกึษาทีก่�าหนดไว้จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้าน
ของข้อจากัดเกี่ยวกับเวลา และสถานที่ศึกษาของ 
ผู้เรียนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ สนิท ตีเมืองซ้าย 
(2552: 19) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน 
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา
และการร่วมกันท�างานกลุ่ม ส่งเสริมทักษะในการ
แก้ปัญหา โดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้ และ
เรียนด้วยการทดลองปฏิบัติจนสามารถค้นพบ
ท�าให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ และสา
มารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
และยังสอดคล้องกับ สรณัฐ พรมมา ที่ได้ท�าการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่านเว็บ วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การใช้
โปรแกรมกราฟิก ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้บทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเวบ็ทีผู้่วจิยัพัฒนาขึน้ ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบท
เรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาซีหลังจากที่นักศึกษาเรียนด้วยบทเรียน  
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบน
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจากการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีลักษณะเฉพาะที่ 
ตัวปัญหาเป็นสาระหลักให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ
การแก้ปัญหา และสร้างเสริมความรู้โดยน�าตัว
ปัญหาเข้ามาเป็นจดุเริม่ต้นของกระบวนการเรยีนรู้  
ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู ้ท่ีจะน�าไปสู่
การเกิดค�าถามที่ยังไม่มีค�าตอบ ซึ่งจะชักน�าให้ผู้
เรยีนไปสบืค้นต่อไป และการเรยีนบนเวบ็ ส่งเสรมิ 
แนวคิดในเรื่องของการเรียนรู ้ เปิดกว้างให้ผู ้ที่
ต้องการศกึษาในเรือ่งใด เรือ่งหนึง่ สามารถเข้ามา 
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และตลอด
เวลา และผู้เรียนสามารถตรวจสอบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Meta-Cognitive Skills) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกิตติพงศ์ ณ นคร 
(2553) ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ผลความพงึพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด และ
ยังสอดคล้องกับ สรณัฐ พรมมา ที่ได้ท�าการวิจัย
เรือ่งการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่าน
เวบ็ วชิาการใช้โปรแกรมกราฟิก ด้วยวธิกีารจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการประเมนิความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน มคีวามพงึพอใจในบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในระดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในบทเรียนบนเว็บ

1.1 การใช้บทเรียนบนเว็บควรค�านึง
ถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ระบบ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ควรมกีารวางแผนการใช้บทเรยีนบน
เว็บกับวิชาที่ท�าการสอนตามหลักสูตร หรือการ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละ
รายวิชา 

1.3 ผู้สอนมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ
ในรายวิชา บริบทของผู้เรียน หรือสถานการณ์การ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการพัฒนาให้ส่วนของการช่วย
เสริมศักยภาพทางการเรียนมีความอัจฉริยะ 
(Intelligence) ให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการ
หรือพฤติกรรมของผู้เรียนได้ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้ตรงประเด็นและทันเหตุการณ์ 
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