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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถปุระสงค์เพ่ือ พัฒนาบทเรยีนบนเวบ็แบบแกป้ญัหาดว้ยสถานการณ์
จำาลองที่เรียนโดยการมอบหมายบทบาทที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และการคดิวจิารณญาณ กอ่นและหลงัการเรยีนดว้ยบทเรยีน 
ที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบความสามารถคิดวิเคราะห์ ความสามารถคิดวิจารณญาณ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถใน
การแก้ปญัหาและการเรยีนรูแ้บบนำาตนเองตา่งกนัหลงัการเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็รายวชิา 
0503893 สมัมนาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ และศกึษาความพงึพอใจของ
นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยการมอบหมายบทบาทในการ
เรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลองบนเว็บที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
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ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2555 จำานวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
เวบ็การเรยีนแบบแก้ปญัหา โดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง แบบวัดความสามารถในการแกป้ญัหา 
แบบวัดการเรียนแบบนำาตนเอง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถคิด
วิเคราะห์ และแบบวัดความสามารถคิดวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียน
บนเว็บที่เรียนโดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลอง
รายวิชา 0503 893 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
81.10/80.65 2. หลังการเรียนโดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วย
สถานการณ์จำาลองบนเว็บที่พัฒนาขึ้น นิสิตมีความสามารถคิดวิเคราะห์ และความสามารถ
คดิวจิารณญาณ สงูกวา่ก่อนเรียนและแตกตา่งอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 3. นสิติ
ที่มีความสามารถแก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบนำาตนเองสูง ที่เรียนบทเรียนบนเว็บ มีความ
สามารถคดิวิเคราะห ์ความสามารถคดิวจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นสิติ
ทีม่คีวามสามารถแกป้ญัหาและการเรยีนรูแ้บบนำาตนเองต่ำา และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 4. นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลองบนเว็บที่
พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากทุกด้าน

คำาสำาคัญ: การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน สถานการณ์จำาลอง การเรียนการสอนผ่านเว็บ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การเรียนแบบนำาตนเอง ความสามารถคิด
วิเคราะห์ ความสามารถคิดวิจารณญาณ ความพึงพอใจต่อการเรียน

Abstract

The purposes of this study were to develop simulated problem  
solvingweb-based instruction entitle 0503 983 Seminar in Educational Technology 
and Instruction with an efficiency of 80/80, to compare students’ critical thinking 
and analytical thinking between before and after learning, to compare students’ 
critical thinking, analytical thinking and learning achievement between different 
levels of problem solving abilities and self-directed learning. The sample used in 
this study consisted of 46 graduate students majoring educational technology 



57

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

and communication who were enrolled in the 3/2012 semester. The research 
instruments were a web-based instruction using problem solving process with 
simulation learning, a problem-solving ability test, a self-directed learning test,  
a critical thinking test, a analytical thinking test, an achievement test, and a  
questionnaire of learning satisfaction. The data were analyzed using arithmetic 
mean, standard deviation, and t-test. The research results were as follows: the 
developed WBI had an efficiency of 81.10/80.65 which met the criterion 80/80. 
The 1st year graduate students have had the critical thinking abilities, and the  
analytical thinking abilities posttest’s mean scores higher than pretest’s mean scores 
with significant difference at the .01 level. The high levels of problem solving and 
self-directed learning abilities students studied a role assignment by web-based 
instruction using problem solving process with simulation learning had higher 
critical thinking abilities, analytical thinking abilities and the learning achievement 
than the lower ones at .01 level of significance. Finally, The students’ satisfaction 
who studied through a role assignment by web-based instruction using problem 
solving process with simulation learning mean score, as a whole and in each 
aspect, were at a high level. 

Keywords: problem-based learning, self-directed learning, critical thinking,  
analytical thinking, Simulated environment, satisfactions toward WBI

บทนำา

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนผลการ
วจิยัเกีย่วกบัสมอง และการเสนอแนวคดิเกีย่ว
กบัทกัษะทีจ่ำาเปน็ในศตวรรษที ่21 สง่ผลให้
กระบวนทศันท์างการศึกษาเปล่ียนแปลงไป 
การจดัการศกึษาทกุระดบัเนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิด

สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบ
วิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ และการมีทักษะทางสังคม 
แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจำาเป็นต้องบู
รณาการทัง้ด้านศาสตรต์า่งๆ และบูรณาการ
การเรยีนในหอ้งเรยีนและชวีติจรงิ ทำาใหก้าร
เรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน
จะเห็นประโยชน์คุณค่าของการเรียน และ
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สามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นชวิีต ประจำาวัน
ไดซ้ึง่เปน็การเตรยีมผูเ้รยีนในการเรยีนตอ่ไป
ในชั้นสูงขึ้น เกิดการเพิ่มโอกาสการทำางาน
ในอนาคต การเพิ่มมูลค่า และการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจ
ได้ (สถานเอกอัคร-ราชทูตไทยประจำากรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. 2556)

บทเรียนบนเว็บเป็นสื่อการเรียนรู้
อีกประเภทหนึ่งที่นักการศึกษาได้พยายาม
คิดค้น พัฒนารูปแบบให้สามารถตอบสนอง
ตอ่การเรยีนการสอน การท่ีระบบอนิเทอรเ์น็ต
เชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกันทำาให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้
อันมหาศาลได้ตลอดโดยไม่จำากัดทั้งเวลา 
สถานที ่และขอบเขตของเนือ้หา ชว่ยผูเ้รยีน
เลือกเรียนได้ตามความสนใจของตนเองใน
ลักษณะที่เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งเป็นการ
พลกิโฉมหนา้ของการเรยีนรูแ้ละการจดัการ
ศกึษาใหม้ปีระสทิธิภาพ สะดวกรวดเร็วและ
ง่ายต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในด้าน
ตา่งๆ (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2554 ; สมชาย  
นำาประเสริฐชัย และยืน ภู่วรวรรณ, 2551) 
การจำาลองสถานการณ์บนเว็บเป็นที่นิยม
มาก เนื่องจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้การ
จำาลองสถาน การณส์ามารถนำามาไปประยกุต์
ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น 
อุตสาหกรรมในโรงงาน การขนส่งโดยหาก
ได้วิเคราะห์ถึงการนำาระบบอินเทอร์เน็ตมา
ประยกุต์กับการจดัการศกึษาแลว้จะพบวา่มี
ความสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ของผูเ้รียนตามแนวพระราชบัญญตักิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 ที่ระบุไว้
วา่ 1) สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้มี
การเรยีนรูท้กุเวลาทกุสถานที ่2) เรยีนรูจ้าก
ประสบ การณ์จริง 3) ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้
ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่าน เกิดการ
ใฝรู่อ้ยา่งตอ่เนือ่ง 4) ฝกึทกัษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 5) ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน และ 6) 
ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (วิชัย  
ตันศิริ. 2543)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
สร้างสถานการณ์จำาลอง (Simulation  
Packages) จะแบง่เปน็ 2 กลุม่ คอื Simula-
tion languages และ Application-Oriented 
Simulator ข้อได้เปรียบของ Simulation 
languages คือ มีความยืดหยุ่นมากกว่า 
Application-Oriented Simulator แตก่ารใช้
งานจะทำาไดย้ากกวา่ Application-Oriented 
Simulator (Maria, 1997) รายวิชา 0503 
893 สมัมนาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา
เปน็รายวชิาหน่ึงทีเ่ปดิสอนเปน็รายวชิาบงัคับ
ในหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ซึง่เนน้ใหผู้้
เรยีนสามารถนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุต ์โดย
เฉพาะผูเ้รยีนทีเ่รยีนในสาขาวชิานีจ้ะตอ้งนำา
ความรูด้งักลา่วไปใชป้ระโยชน์เมือ่สำาเรจ็การ
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ศึกษา เนื่องจากการ ศึกษาในปัจจุบันได้ให้
ความสำาคญัในดา้นการเรยีนรูจ้ากเทคโนโลยี
สารสนเทศทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาไดไ้มจ่ำากดั
สถานที่และเวลา การเรียนการสอนบนเว็บ
แบบสถาน การณจ์ำาลองสามารถใช้ไดก้บัทกุ
วิชาทำาใหก้ลาย เปน็สว่นหนึง่ของการจดัการ
เรยีนการสอนทีใ่ชเ้วบ็เทคโนโลยทีีส่ำาคญั ซ่ึง
เปรียบเสมือนเป็นหนังสือท่ีกางอยู่บนผนัง
สำาหรับคนท่ัวไปเรียนได้อย่างง่ายดาย (สุธี 
พงศาสกุลชัย และณรงค์ ล่ำาดี. 2552)

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือพฒันาบทเรยีนบนเวบ็แบบแก้
ปญัหาดว้ยสถานการณจ์ำาลองรายวชิา 0503 
893 สมัมนาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา
ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

2. เพือ่เปรยีบเทียบความสามารถคดิ
วิเคราะห์ และการคิดวิจารณญาณของนิสิต
ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาก่อน
และหลังการเรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น

3. เพือ่เปรยีบเทียบความสามารถคดิ
วเิคราะหแ์ละคิดวจิารณญาณ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตท่ีมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบนำาตนเอง
ต่างกันหลังการเรียนด้วยบทเรียน

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนสิติ
ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีต่อ
การเรียนจากบทเรียนที่เรียนโดยการมอบ
หมายบทบาทในการเรยีนแบบแกป้ญัหาด้วย

สถานการณ์จำาลองบนเว็บ

สมมุติฐานของการวิจัย

1. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนโดยการ
มอบหมายบทบาทในการเรยีนแบบแก้ปัญหา
ดว้ยสถานการณจ์ำาลองบนเวบ็ แลว้จะมคีวาม
สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดวิจารณญาณ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นิสิตที่มีความสามารถในการแก้
ปัญหาและการเรียนรู้แบบนำาตนเองต่างกัน 
ที่เรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นจะมีความ
สามารถคิดวิเคราะห์ ความ สามารถคิด
วิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก ่นิสิตปรญิญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ศูนย์ฯ
มหาสารคาม จำานวน 46 คน ที่ลงทะเบียน
เรยีนรายวชิา 0503 893 สมัมนาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการ
ศึกษา 2555 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

ตัวแปรอสิระ คอื การจดักลุม่การเรยีน 
จำาแนกตามคุณลักษณะเป็น 2 แบบ ดังนี้

1) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
จำาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความ
สามารถในการแก ้ปญัหาสงูกบักลุม่ทีม่คีวาม
สามารถในการแก้ปัญหาต่ำา

2) การเรยีนรูแ้บบนำาตนเอง จำาแนก
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เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการเรียนรู้แบบ
นำาตนเองสูงกับ กลุ่มท่ีมีการเรียนรู้แบบนำา
ตนเองต่ำา

ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีน 2) ความสามารถคดิวเิคราะห ์3) 
ความ สามารถคดิวจิารณญาณ 4) ความพงึ
พอใจตอ่การเรยีนโดยการมอบหมายบทบาท
ในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์
จำาลองบนเว็บ

เครือ่งมอืใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
บทเรียนที่เรียนโดยการมอบหมายบทบาท
ในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์
จำาลองบนเว็บรายวิชา 0503 893 สัมมนา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยเครื่อง
มือ 6 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ แบบวัดความสามารถในการ
คิดวิจารณญาณ แบบวัดความ สามารถใน
การแก้ปัญหา แบบวัดการเรียนรู้แบบนำา
ตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยการมอบหมายบทบาทในการ
เรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลอง
บนเว็บที่พัฒนาขึ้น

การทดลอง

1. นำาบทเรยีนบนเวบ็ทีพ่ฒันาแลว้ไป
ติดต้ังที่เว็บไซต์ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทำาการ
ทดสอบนิสติกลุ่มทดลองโดยใชแ้บบทดสอบ

วัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้แบบนำาตนเองเพ่ือนำาคะแนนจากการ
ทดสอบมาจัดแบง่กลุม่นสิติ จากนัน้ทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน ความสามารถคดิ
วิเคราะห ์และความสามารถคดิวิจารณญาณ

3. ช้ีแจงการเขา้เรียนบทเรียน พร้อม
กบัการแจกคูม่อืการใชบ้ทเรยีนดงักลา่วและให้
นสิติทำาการลงทะเบยีนเรยีนโดยการกำาหนด
รหัสประจำาตัวและรหัสผ่านด้วยตนเอง ซึ่ง
นิสิตสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตาม
ช่วงเวลาที่กำาหนด

4. ใหน้สิติเรยีนดว้ยบทเรยีนทีพ่ฒันา
ขึ้น ซึ่งนำาเสนอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

5. หลังการทดลอง ผู้วิจัยแจกแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถคิดวิเคราะห์ ความสามารถคิด
วิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรียนและขอรับคืนหลังจาก
แจกแล้วทันที

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาประสทิธภิาพของบทเรยีนบน
เว็บแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลอง 
โดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน

2. เปรียบเทียบความสามารถคิด
วิเคราะห ์และความสามารถคดิวิจารณญาณ
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t – test  
(Dependent Sample)

3. เปรียบเทียบความสามารถคิด
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วิเคราะห์ความสามารถคิดวิจารณญาณ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนิสิตที่
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีการ
เรยีนแบบนำาตนเองตา่งกนั โดยใชส้ตูร t–test 
(Independent Sample)

4. ศึกษาความพึงพอใจตอ่การเรยีน
ดว้ยบทเรยีนท่ีพฒันาขึน้ ใช้ค่าเฉลีย่ และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. บทเรียนบนเว็บที่เรียนโดยการ
มอบ หมายบทบาทในการเรยีนแบบแกป้ญัหา
ดว้ยสถานการณจ์ำาลองรายวิชา 0503 893 
สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
สำาหรับนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและ
สือ่สารการศกึษาทีม่ปีระสทิธ ิภาพตามเกณฑ ์
81.10/80.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ปรากฏผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้
ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลองรายวิชา 0503 893 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

จำานวน

นักเรียน
ระหว่างเรียน หลังเรียน E1/ E2

46
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

81.10/80.65
150 5596 50 1855

2. หลังการเรียนโดยการมอบหมาย
บทบาทในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วย
สถานการณ์จำาลองบนเว็บที่พัฒนาขึ้น นิสิต
ปรญิญาโทสาขาเทคโนโลยกีารศกึษามคีวาม

สามารถคิดวิเคราะห์ และความสามารถคิด
วิจารณญาณ สูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่าง
อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 ปรากฏ
ผลดังตาราง 2-3
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3. นิสิตที่มีความสามารถแก้ปัญหา 
(HPS) และการเรยีนรูแ้บบนำาตนเองสงู (HDL) 
ทีเ่รียนโดยการมอบหมายบทบาทในการเรยีน
แบบแกป้ญัหาดว้ยสถานการณจ์ำาลองบนเวบ็ 
รายวิชา 0503 893 สัมมนาเทคโนโลยแีละ
สือ่สารการศกึษา มคีวาม สามารถคดิวเิคราะห ์
ความสามารถคดิวจิารณญาณ และผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูกวา่นสิติทีม่คีวามสามารถแก้
ปัญหา (LPS) และการเรยีนรู้แบบนำาตนเอง
ต่ำา (LDL) และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

4. นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี
การศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดย
การมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้
ปญัหาดว้ยสถานการณจ์ำาลองบนเวบ็ทีพ่ฒันา
ขึ้น ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามลำาดับ
ดังนี้ ด้านรูปแบบการออกแบบบทเรียนบน
เว็บ ด้านเนื้อหาของบทเรียน ด้านการเอื้อ
อำานวยของบทเรยีนต่อการเรยีนการสอนบท
เรียนบนเว็บ และด้านภาพรวมของบทเรียน 
ปรากฏผลดังตาราง 4

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้
ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลอง

การทดสอบ n
Mean 

(เต็ม 30)
S.D. t p

ก่อนเรียน 46 22.18 3.10
3.927** .01

หลังเรียน 46 26.36 2.37

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบ
แก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลอง

การทดสอบ n
Mean 

(เต็ม 30)
S.D. t p

ก่อนเรียน 46 31.18 3.15
5.627** .01

หลังเรียน 46 38.36 2.39

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับ ความพึง

พอใจ
ด้านรูปแบบการออกแบบบทเรียนบนเว็บ 4.29 0.84 มาก

ด้านเนื้อหาของบทเรียน 3.88 0.69 มาก

ด้านการเอื้ออำานวยของบทเรียนต่อการเรียน
การสอนบทเรียนบนเว็บ

3.86 0.75 มาก

ด้านภาพรวมของบทเรียน 3.73 0.95 มาก

อภิปรายผล

ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลตามผลการวจิยั
ดังต่อไปนี้

1. บทเรียนบนเว็บแบบแก้ปัญหา
ดว้ยสถานการณจ์ำาลองรายวชิา 0503 893 
สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.10/80.65 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
กระบวนการสร้างบทเรียนบนเว็บแบบแก้
ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลองนั้น ผู้วิจัยได้
ดำาเนนิการสรา้งอยา่งเปน็ระบบข้ันตอน ผา่น
การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะ
สมทัง้ดา้นการใชภ้าษา รปูแบบโครงสรา้งของ
สือ่แตล่ะประเภทจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนือ้หา 
ด้านสือ่การเรยีนรู ้และดา้นการวดัผล แลว้นำา
มาปรับปรุงกอ่นทีจ่ะนำาไปทดลองใชกั้บนสิิตที่
ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งในการทดลอง (ไชยยศ เรือง
สุวรรณ. 2554) วิชัย ตันศิริ. (2543) กล่าว

วา่ถา้วเิคราะห์ถงึการนำาระบบอนิเทอรเ์น็ตมา
ประยกุตก์บัการจดัการศกึษาแลว้จะพบวา่มี
ความสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผูเ้รียนตามแนวพระราชบัญญตักิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 ที่ระบุไว้
วา่ 1) สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้มี
การเรยีนรูท้กุเวลาทกุสถานที ่2) เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง 3) ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้
ทำาได้ คิดเป็นทำาเป็น รักการอ่าน เกิดการ
ใฝรู่อ้ยา่งตอ่เนือ่ง 4) ฝกึทกัษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 5) ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน และ 6) 
ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ Kelton 
(2003) ยังสรุปว่าการจำาลองสถานการณ์ 
(Simulation) เป็นการรวบรวมวิธีการต่างๆ 
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ที่ใช้จำาลองสถานการณ์จริงหรือพฤติกรรม
ของระบบต่างๆ มาไว้บนคอมพิวเตอร์โดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 
เข้ามาช่วย เพื่อที่จะศึกษาการล่ืนไหลของ
กจิกรรมในรปูแบบตา่งๆ โดยมกีารเกบ็ขอ้มลู 
และทำาการวเิคราะหห์ารปูแบบทีถ่กูตอ้งจาก
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ปรบัปรงุในอนาคต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนดล ภูสีฤทธิ์ 
(2550) ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีน
รู้และความคิดสร้างสรรค์จากบทเรียนบน
ระบบเครือข่ายรายวิชาการผลิตมัลติมีเดีย 
ระหวา่งนสิติท่ีเรยีนเป็นรายบคุคลและเรยีน
เป็นคู่ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนระบบเครือข่าย เรื่องการผลิตมัลติมีเดีย 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผล
การวิจัยพบว่า บทเรียนบนระบบเครือข่าย
รายวิชาการผลิตมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33 /86.78 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ดวงฤทยั บอ่คำาเกดิ (2554) ที่
ไดศ้กึษาวจิยั เพือ่พฒันาชดุฝกึอบรมบนเวบ็
เรือ่งทกัษะการเรยีนทีท่ำาใหป้ระสบผลสำาเรจ็
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ใหม้ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ภาค
เรยีนที ่2 ปกีารศึกษา 2553 โรงเรยีนเทศบาล 
3 สงักดัโรงเรยีนเทศบาลนครอดุรธานจีำานวน 
68 คน การวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมบนเว็บ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.35/82.05 ทั้งนี้

2. หลังการเรียนโดยการมอบหมาย

บทบาทในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วย
สถานการณ์จำาลองบนเว็บที่พัฒนาขึ้น นิสิต
ปรญิญาโทสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษามคีวาม
สามารถคดิวเิคราะห ์และความ สามารถคดิ
วิจารณญาณ สูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่าง
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เพราะบทเรียนบนเว็บแบบแก้ปัญหาโดยใช้
สถานการณ์จำาลองเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักการ
ค้นหาความรู้ การวิเคราะห์ความเป็นจริงที่
พบเห็นว่าจริงหรือเท็จก่อนจะตัดสินใจเช่ือ
หรือไม่เชื่อ เป็นกระบวนการเรียนด้วย 

การวิเคราะห์หาสาเหตุและเหตุผล
ที่นำามาสนับสนุนความเชื่อเพื่อหาทางเลือก
และตดัสินใจแกป้ญัหาดว้ยตนเอง เปน็การคิด
ที่ประกอบด้วยเจตคติ (Attitudes) ความรู้ 
(Knowledge) และทักษะ (Skill) คิดอย่างมี
เหตผุล มหีลกัเกณฑ ์มหีลกัฐาน กอ่นตดัสนิ
ใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรหรือก่อนที่จะ
ตัดสนิใจว่าจะทำาอะไรหรอืไมท่ำาอะไร สง่ผล
ใหผู้เ้รยีนมีความสามารถคิดวิเคราะหแ์ละคิด
วิจารณญาณหลังเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ 
นิตยา สีนาเคน (2551) ที่ได้ศึกษา เปรียบ
เทียบความ สามารถคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน
และหลงัเรยีนของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาดว้ยกจิกรรม
การสอนแบบผสมผสาน กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่
นกัศกึษาระดับประกาศนยีบตัรวิชาชพี ชัน้ปี
ที ่1 โรงเรยีนบรหิารธรุกจิวทิยาสงขลา ภาค
เรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2551 จำานวน 33 คน 
ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบกลุม่ ผลการวจิยัพบ
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ว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปญัหาดว้ยกิจกรรมการสอน
แบบผสมผสานมคีวามสามารถคดิวเิคราะห ์
ด้านวิเคราะห์ความสำาคัญ ด้านวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และด้านวิเคราะห์หลักการ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ดารารัตน์ มากมีทรัพย์ (2554) ที่
ได้ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
คดิวจิารณญาณกอ่นเรียนและหลงัเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบผสม
ผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ผลการ
วจัิยพบวา่ ความสามารถคดิวจิารณญาณของ
นักศึกษาที่ได้รับ การจัดการเรียนแบบผสม
ผสานโดยใชก้ระบวนการแก้ปญัหามีคะแนน
เฉลีย่หลงัเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 81.44 สูงกว่า
คะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 49.81 

3. นิสิตที่มีความสามารถแก้ปัญหา
และการเรียนรู้แบบนำาตนเองสูง ที่เรียนโดย
การมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้
ปญัหาดว้ยสถานการณ์จำาลองบนเวบ็ รายวชิา 
0503893 สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารการ
ศึกษา มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ความ
สามารถคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่มีความสามารถ
แก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบนำาตนเองต่ำา 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะ การเรียนรู้แบบ
นำาตนเอง เปน็กระบวนการทีผู่เ้รยีนวเิคราะห์
ความต้องการในการเรยีนรูข้องตนเอง ตัง้เปา้
หมายในการเรยีน แสวงหาผูส้นบัสนนุ แหลง่

ความรู้ สื่อการศึกษาที่ใช้ในการเรียนรู้ และ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง ทัง้นีผู้เ้รยีน
อาจไดร้บัความชว่ยเหลอืจากผูอ้ืน่ หรอือาจ
จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้ ใน
การกำาหนดพฤติกรรมตามกระบวนการดัง
กล่าว (Dixon. 1992) นอกจากนี้การเรียน
รู้แบบนำาตนเอง เป็นกระบวนการศึกษาของ
บุคคล โดยเริ่มจากความต้องการการเรียนรู้
จดุมุง่หมาย มกีารวางแผนการเรยีนรู ้สามารถ
ระบุแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ได้ มีการวัด
และประเมินผลตนเองอย่างสม่ำาเสมอและ
ต่อเนื่องในชีวิตประจำาวันทุกคนต้องเคยพบ
กบัปญัหาตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ปญัหาดา้นการ
เรียน การงาน การเงิน หรือแม้แต่การเล่น
เกม เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะ
จดัการหรอืแก้ปญัหาเหลา่นัน้แตกตา่งกันไป 
ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือ
แตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล
ผูน้ั้น อย่างไรกต็าม หากนำาวธีิการแกป้ญัหา
ตา่งวธินีัน้มาวเิคราะหใ์หด้ ีจะพบวา่สามารถ
สรุปวิธีการเหล่านั้นเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบ
ที่แน่นอนได้ และบางครั้งต้องอาศัยการ
เรยีนรูใ้นระดบัสงูเพือ่แกป้ญัหาบางอยา่งให้
สมบูรณ์แบบ และจากการศึกษาพฤติกรรม
ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์พบ
ว่า โดยปกติมนุษย์มีกระบวนการในการแก้
ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้1) 
การวิเคราะห์และกำาหนดรายละเอียดของ
ปัญหา 2) การเลือกเครื่องมือและออกแบบ
ขัน้ตอนวธิ ี3) การดำาเนนิการแกป้ญัหา และ 
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4) การตรวจสอบและปรับปรุง จากเหตุผล
ดังกล่าว ผู้เรียนที่มีความสามารถในการแก้
ปัญหาสูงและมีการเรียนรู้แบบนำาตนเองสูง
ย่อมมีความสามารถคิดวิเคราะห์และความ
สามารถคดิวจิารณญาณสงูกวา่ผูเ้รียนทีม่คีวาม
สามารถในการแก้ปัญหาต่ำาและมีการเรียน
รู้แบบนำาตนเองต่ำาอย่างแน่นอน สอดคล้อง
กับ Lumpkin (1999) ที่ได้ศึกษาผลของ
การสอนที่ใช้ทักษะการคิดวิจารณญาณ ว่า
เปน็วธีิการสอนทีส่ง่ผลโดยตรงในเรือ่งความ
สามารถคดิวจิารณญาณ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน และความคงทนของเนือ้หา ผลการวจิยั
พบว่า ความสามารถคิดวิจารณญาณของ
นักเรียนเกรด 5 กับนักเรียนเกรด 6 ไม่แตก
ต่างกัน แต่นักเรียนเกรด 6 ที่ได้รับการสอน
ด้วยทักษะการคิดวิจารณญาณ ได้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ของเน้ือหาสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยัง
สอดคลอ้งกับการวจิยัของ ณรณั มสุกิบญุเลศิ 
(2550) ที่ได้ศึกษา 1) ระดับความสามารถ
คดิวจิารณญาณ และคณุลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่การ
วจิยั 2) เปรยีบเทยีบการคดิแกป้ญัหา ความ 
สามารถคิดวิจารณญาณ และคุณลักษณะ
ที่เอื้อต่อการวิจัย 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถคิดแก้ปัญหา ความสามารถ
คิดวิจารณญาณ และคุณลักษณะที่เอื้อต่อ
การวจิยั โดยทดลองกบันกัศกึษาคณะศกึษา
ศาสตร/์ครศุาสตรร์ะดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดั
นครปฐม จำานวนท้ังสิน้ 653 คน ผลการวิจยั
พบวา่ ความสามารถคดิแกป้ญัหาเมือ่จำาแนก

ตามตัวแปรชั้นปี มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คะแนนความ
สามารถคิดวิจารณญาณ และคุณลักษณะที่
เอือ้ต่อการวิจัยมคีวามสมัพนัธ์กันอย่างมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับ Ge and Land (2003) ได้
ศึกษาผลของการกระตุ้นด้วยคำาถาม การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และการใช้การกระตุ้น
ด้วยคำาถามรว่มกับการมปีฏสิมัพันธกั์บเพ่ือน 
ทีม่ตีอ่กระบวนการแก้ปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดำาเนนิการวจิยั
โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
เปน็กลุม่ทีม่กีารปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นและได้
รับการกระตุ้นด้วยคำาถาม กลุ่มที่ 2 เป็นก
ลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพียงอย่างเดียว 
กลุม่ที ่3 เปน็กลุม่ทีไ่มม่ปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่น
แต่ได้รับการกระตุ้นด้วยคำาถาม และกลุ่มที่ 
4 เป็นกลุ่มที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและ
ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยคำาถาม ผลการวิจัย
พบว่า การกระตุ้นด้วยคำาถามมีผลบวกต่อ
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของนักศึกษาอย่าง
มีนยัสำาคัญทางสถติิ แต่การมีปฏิสมัพนัธกั์บ
เพือ่นไมม่ผีลตอ่การแกป้ญัหา อยา่งไรกต็าม 
ผลการวิจัยจากพหุกรณี พบว่า ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมมีผลทางบวกตอ่ทักษะการคิด และ
ทักษะการรู้คิด

4. นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี
การศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดย
การมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้
ปญัหาดว้ยสถานการณจ์ำาลองบนเวบ็ทีพ่ฒันา
ขึ้น ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามลำาดับ
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ดังนี้ ด้านรูปแบบการออกแบบบทเรียนบน
เว็บ ด้านเนื้อหาของบทเรียน ด้านการเอื้อ
อำานวยของบทเรียนต่อการเรียนการสอน
บทเรียนบนเว็บ และด้านภาพรวมของบท
เรียน ทั้งนี้เน่ืองจากผู้เรียนได้เรียนโดยการ
ลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งจากการสอบถามส่วน
มากให้ความเห็นตรงกันว่า รู้สึกเพลิดเพลิน 
และสนุกกับการเรียนเพราะมีภาพประกอบ
กับบทเรียนที่เรียน ทำาให้เข้าใจง่ายขึ้น และ
สามารถเลือกศึกษาบทใดก่อนก็ได้ และวัด
ความรู้ได้เลยคือการทำาแบบฝึกหัดท้ายบท 
ซึง่ Piaget เช่ือวา่มนษุยจ์ะเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ ได้
เพยีงใดนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัการพฒันาทางสติ
ปญัญาของแตล่ะคน แนวคดินีส้อดคลอ้งกบั 
“การเรียนรู้ด้วยการกระทำา” (Learning by 
Doing) ของ Dewey และการทีผู่เ้รยีนมีสว่น
ร่วม (Participate) อย่างสำาคัญในกิจกรรม
การเรยีนการสอนเปน็ไปตามทฤษฎกีารวาง
เงือ่นไขแบบการกระทำาของ Skinner เปน็การ
ตอบสนองท่ีเกิดจากอินทรีย์ของผู้เรียนเอง 
(Operant Behavior) ซึ่งปัจจุบันมีการสอน
นักเรียนโดยเน้นกระบวนการสอนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Discovering Learning) 
และสัมพันธ์กับสภาพการเรียนปัจจุบันจาก
การเรียนด้วยบทเรียนแบบแก้ปัญหาโดยใช้
สถานการณ์จำาลองบนเว็บ สามารถช่วยผู้
เรียนใหก้ารคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิได ้การเชือ่ม
โยงข้อมูล (Link) ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
สถานการณ์ปัญหา (Problem Based) 
กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง 

ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) ช่วยผู้
เรยีนในการแกไ้ขสถานการณป์ญัหาได ้และ
สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวนัและอนาคตได ้จากพฤตกิรรมการ
เรยีนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้ทีผู่เ้รยีนขลกุอยู่
กบัสถานการณท์ีเ่ปน็ปญัหาและตอบคำาถาม
โดยการส่งคำาตอบ (Post) มายังผู้เชี่ยวชาญ 
ซ่ึงคำาตอบของผูเ้รียนแสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้รียนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้
เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ทำาให้
มมีมุมองทีก่วา้งขึน้ และยงัชว่ยใหผู้ท้ีมี่ความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Misconception) ให้
สามารถปรับทัศนคตไิปในทิศทางเดยีวกันกับ
เพือ่น นอกจากจะมกีารอภปิรายภายในกลุม่ 
อภปิรายผา่นเครอืขา่ยแลว้ ยงัมกีารอภปิราย
หรอืตอบคำาถามกับผู้เช่ียวชาญโดยตรง เพ่ือ
จะช่วยให้ได้กรอบแนวคิดที่ชัดเจน และยัง
เป็นการฝึกทักษะการติดต่อของผู้เรียนให้
เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแกป้ญัหา
โดยใช้สถานการณ์จำาลองเพื่อกระตุ้นให้ผู้
เรียนแสวงหาคำาตอบ เกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา (Disequilibrium) ผู้เรียนต้องหา
วิธีการท่ีจะปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยการ
ดูดซึม (Assimilation) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
ประสบการณเ์ดมิกบัข้อมลูใหม ่จนมกีารปรบั
โครงสรา้งทางปญัญา (Accommodation) เขา้
สู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) ในที่สุด ดังนั้น
การทีผู้่เรยีนได้เรยีนรูจ้ากบทเรยีนบนเว็บ จงึ
ทำาให้ม ีความพงึพอใจทกุดา้นอยู่ในระดบัมาก 
สอดคล้องกับ นิตยา สีนาเคน (2551) ที่ได้
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ศกึษาความพงึพอใจหลงัเรยีนของนกัศกึษา
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการสอนแบบผสม
ผสาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียน
บรหิารธรุกจิวิทยาสงขลา ภาคเรียนที ่2 ปกีาร
ศึกษา 2551 จำานวน 33 คน ได้มาโดยวิธี
การสุม่แบบกลุม่ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษา
ทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการแก้
ปญัหาดว้ยกจิกรรมการสอนแบบผสมผสาน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ดารารัตน์ มากมีทรัพย์ (2554) ซึ่งได้ศึกษา
ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ตีอ่การจดัการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้
ปญัหา ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการ
ศกึษา 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ผลการวจิยัพบวา่ ความคดิเหน็ของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาพบว่า อยู่ในระดับ
ดี จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้นิสิตปริญญา
โทสาขาเทคโนโลยกีารศกึษามคีวามพงึพอใจ
ตอ่การเรยีนโดยการมอบหมายบทบาทในการ
เรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลอง
บนเว็บที่พัฒนาขึ้นทุกด้านอยู่ในระดับมาก

สรุป

บทเรยีนแบบแกปั้ญหาดว้ยสถานการณ์
จำาลองบนเว็บรายวิชา 0503 893 สัมมนา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.10/80.65 หลังการเรียนโดยการมอบ
หมายบทบาทจากเว็บที่พัฒนาขึ้น นิสิตมี
ความสามารถคดิวเิคราะห ์และความสามารถ
คิดวิจารณญาณ สูงกว่าก่อนเรียนและแตก
ต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นิสิตที่มีความสามารถแก้ปัญหาและการ
เรยีนรูแ้บบนำาตนเองสงู ทีเ่รยีนโดยการมอบ
หมายบทบาทในการเรยีนแบบแกป้ญัหาดว้ย
สถานการณ์จำาลองบนเว็บ มีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ ความสามารถคิดวิจารณญาณ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่มี
ความสามารถแก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบ
นำาตนเองต่ำา และแตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 นิสิตปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยกีารศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การ
เรยีนโดยการมอบหมายบทบาทในการเรยีน
แบบแกป้ญัหาดว้ยสถานการณจ์ำาลองบนเวบ็
ที่พัฒนาขึ้น ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
บทเรียนบนเว็บเควสท์ที่สร้างขึ้น สามารถ
นำาไปใชเ้พือ่พฒันาทกัษะการคดิขัน้สงู ไดแ้ก่ 
ความสามารถการคดิวิเคราะห ์และความคดิ
อย่างมีวิจารณญาณได้ดี

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1. จากการวจิยัการพฒันาบทเรยีนบน
เวบ็ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพทีส่ามารถนำา
ไปใชเ้ปน็สือ่การเรยีนการสอนในรายวชิาอืน่ๆ 
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ทีส่นใจไดเ้พือ่พฒันา การเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน
ได ้โดยการปรบัเนือ้หาและการออกแบบบท
เรียนบนเว็บให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น และแต่ละรายวิชา

2. ผลการวิจัยพบว่า หลังการเรียน
โดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบ
แก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลองบนเว็บที่
พัฒนาขึ้น นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี
การศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห์ และ
ความสามารถคิดวิจารณญาณ สูงกว่าก่อน
เรยีนและแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดบั.01 บทเรยีนบนเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้สามารถ
พฒันาผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีนใหก้บัผูเ้รยีนสงู
ขึ้น และทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความ
สขุไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เปน็การสรา้ง
เสริมความสามารถคิดวิเคราะห์ และความ
สามารถคดิวจิารณญาณใหก้บัผูเ้รยีนในการ
เรยีนรูไ้ด ้ดงันัน้ผูส้อนทีจ่ะนำาไปใชค้วรกำาหนด
กรอบเนื้อหาในการสร้างบทเรียนให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดย
การทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีอยู่ในช่วงวัย
เดียวกันเพื่อหาคุณภาพของบทเรียน การ
ใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณใ์นแตล่ะดา้น
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของบท
เรียนเพ่ือใหบ้ทเรยีนสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ การกำาหนดกิจกรรมการมอบ
หมายบทบาทในการเรยีนแบบแกป้ญัหาด้วย
สถานการณจ์ำาลองบนเวบ็ในบทเรยีนผูส้อน
ควรคำานงึถงึความแตกตา่งระหวา่งของผูเ้รียน
แต่ละคน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อต้องเรียน
รูร้ว่มกนัเปน็กลุม่ ผูส้อนตอ้งทำาคำาชีแ้จงการ

ใช้บทเรียนอย่างชัดเจน คู่มือกับบทเรียนจะ
ตอ้งสอดคลอ้งกนั ในการกำาหนดสถานการณ์
ผูส้อนตอ้งจดัสถานการณใ์หผู้เ้รยีนใหส้ามารถ
เลือกเรียนได้ตามความต้องการ และควร
ทำาการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บ
บอร์ดกอ่นนำาไปใชก้บัผูเ้รียนเพือ่ใหก้ารเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรทำาการวิจัยและพัฒนาการ
เรยีนโดยการมอบหมายบทบาทในการเรยีน
แบบแกป้ญัหาดว้ยสถานการณจ์ำาลองบนเวบ็
ในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอื่นๆ 

2. ควรมกีารวจิยัถงึผลของการเรยีน
การสอนโดยการมอบหมายบทบาทในการ
เรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำาลอง
บนเวบ็ในดา้นพฤติกรรมการเรยีนของผูเ้รยีน
กบัการเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยในระยะ
ยาวในการเรียนการสอนจริง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และอำานวย
ความสะดวกในการดำาเนิน การทำาวิจัยครั้ง
นี้จนทำาให้งานวิจัยครั้งนี้สำาเร็จได้ด้วยดี ขอ
ขอบคณุผูเ้ชีย่วชาญตรวจแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สิงห์
ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.ดร.
วชริะ อินทรอุ์ดม จากมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ขอขอบใจนิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิชา
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เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 
และปีที่ 2 ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทุกท่านที่
ใหค้วามรว่มมอืในการทำาวจิยัครัง้นีอ้ยา่งดยีิง่
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