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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
*

นํ้าหนึ่ง ทรัพย์สนิ 1 และ ปณิตา วรรณพิรณ
ุ 2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ) พัฒนาการบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ) ศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สาํ หรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จํานวน ,075 คน โดยมีกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี  ภาคเรียนที่  ปี การศึกษา 554 ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้จากการสุม่ อย่างแบบหลายขัน้ ตอนจํานวน  คน วิธกี ารดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 
ระยะ คือ ระยะที่  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระยะที่
 การศึกษาการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ได้แก่ บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ วิชาเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และการนําเสนอสือ่ ทีว ี
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่า t – test (Dependent)
ผลจากการวิจยั พบว่า ) บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยเนื้อหาทัง้ หมด 0 ตอน มีผล
การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และคุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี ) ผูเ้ รียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .0
คําสําคัญ: บทเรียนบนเว็บ การเรียนแบบร่วมมือ เว็บเควสท์ และวิชาเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และการนําเสนอ
สือ่ โทรทัศน์
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Development Collaborative of Web-based Learning by Using WebQuest
for Graduated Student
*

Numnung Supsin and Panita Wannapirun 

Abstract

The objectives of the research study were ) to development Collaborative of Web-based Learning by
using the WebQuest for Graduate Student ) to study the effect of Web-based Learning by using the
WebQuest forngraduate student. Population used study were ,075 graduated students from Ramkhamhaeng
University, the sample studies were  graduated students from Division of Mass Communication
Techonology, Faculty of Mass Communication Techonology Academic Year /0, Ramkhamhaeng
Unversity, the probability evaluate from a Multi Stage Random Sampling, The students are WebQuest on
Learning Management System Moodle (LMS) and Pretest-Posttest that the Course name is Film & Television
Productions and TV Presentation Technologies. The statistics used in this study are Mean, Standard
Deviation, Item Objective Conguence Index and t-test (Dependent)
The research has found that : ) the contents of 0 steps of development of Web-Based Learning by
Using WebQuest have results of the evaluation of the content were good level and results of the evaluation
of the technical were good level ) the posttest score was higher than pretest score, there were statistically
significant at level .0
Keywords: web-based learning, Collaborative, WebQuest and Film & Television Productions and TV
Presentation Technologies
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1. บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาไปอย่างไม่มที ที ่าว่าจะ
หยุดนิ่ งในป จั จุบนั ทําให้สงั คมและประเทศต้องพัฒนา
ตามไปด้วยโดยไม่มขี อ้ แม้ การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดในด้านต่าง ๆ จึงเป็ นสิง่ ทีท่ ุกหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานที่
ทําหน้าที่เกี่ยวกับ การสื่อสาร คมนาคม ธุรกิจ การรักษา
พยาบาล ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การศึกษาถือเป็ นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้ทดั เทียมกับประเทศอื่น ๆ ผู้ท่มี หี น้ าที่เกี่ยวข้อง
กั บ การศึ ก ษาจึ ง ควรให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การนํ า เอา
เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
จากอดีตจนถึงปจั จุบนั ทําให้เราทราบว่าพัฒนาการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนนัน้ ได้เปลี่ยนไปมาก มีการ
นํ าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนในปจั จุบนั
มากขึ้ น อี ก ทั ้ง ยั ง มี รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้ผเู้ รียนได้มที างเลือกในการเรียนรูเ้ พิม่
มากขึ้น ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
54 หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการเรียนการศึกษา
มาตรา  [1] ระบุวา่ ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการเรียน
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้อง
กับ ชวลิต [2] ที่กล่าวว่าระบบการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอนนับว่าเป็ นปจั จัยสําคัญประการหนึ่งทีจ่ ะทํา
ให้การเรียนการสอนดําเนินไปได้จนบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนมี
หลายประเภท แต่ ล ะประเภทก็ ม ี คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ
คุณสมบัติต่างกันไป ผู้สอนที่ตระหนักในคุณค่าของสื่อ
จะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเงื่อนการเลือกใช้ และใช้งานได้
อย่างถูกต้อง เงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้
สื่อ ได้ แ ก่ เงื่อ นไขที่เ กี่ ย วกับ เนื้ อ หาวิช า ตัว ผู้ เ รีย น
วิธกี ารสอนความพร้อมทางด้านอื่น ๆ นอกจากนัน้ ต้อง
คํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของสื่อแต่ละประเภท และ
แม้ แ ต่ เงื่อ นไขที่ เ กี่ ย วกับ ตัว ผู้ ส อนด้ ว ยเมื่อ มีค วามรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับสือ่ การเรียนการสอน สามารถใช้ได้
อย่างถูกต้อง
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การเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก
ในปจั จุบนั นัน้ คือ การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ถื อ เป็ นการนํ า เอาเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้กบั การศึกษาที่ทําให้เกิดประโยชน์มาก ดังที่
ไชยยศ [3] กล่ าวว่ า การเรียนการสอนบนเครือ ข่ า ย
(Web-based Instruction) เป็ นการผนวกคุณสมบัตสิ ่อื
หลายมิติ (Hypermedia) เข้ากับคุณสมบัตขิ องเครือข่าย
เวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อสร้างเสริมสิง่ แวดล้อมแห่งการเรียนใน
มิติท่ไี ม่ม ี ขอบเขตจํากัดด้วยระยะทาง และระยะเวลาที่
แตกต่ างกันของผู้เรียนการสอนบนเว็บหรือบนระบบ
เครือข่าย เป็ นการพัฒนาบทเรียนในลักษณะสือ่ หลายมิติ
ทัง้ ทีเ่ ป็ นรายวิชา หรือโมดุลตามหลักสูตรขึน้ ไวใช้เป็ นสื่อ
การเรียนการสอน เรียกว่า การเรียนการสอนบนเครือข่าย
(Web-Based Instruction : WBI) ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการเรียนการสอนในชัน้ เรียนปกติ
กับการเรียนการสอนบนเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
ถนอมพร [4] ทีก่ ล่าวว่า การสอนบนเว็บเป็ นรูปแบบการ
เรียนการสอน ที่แตกต่ างไปจากการเรียนในห้องเรียน
กล่าวคือ ผูเ้ รียนจะเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ซง่ึ ต่อเข้ากับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูเ้ รียนจะสามารถเรียนจากที่
ใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ยกเว้นในบางหลักสูตรทีอ่ อกแบบ
ให้ผูเ้ รียนเข้ามาเรียนในเวลาที่กําหนด เช่นในลักษณะ
ของการออกอากาศบนเว็บ (Web Cast) โดยปกติแล้ว
ขัน้ ตอนการสอนบนเว็บจะเริม่ จากการทีผ่ เู้ รียนเข้าสูร่ ะบบ
อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต และใช้บราวเซอร์ (โปรแกรม
อ่านเว็บ) เปิ ดไปยังเว็บไซต์การศึกษาทีไ่ ด้ออกแบบไว้
บางกรณีผูเ้ รียนจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเพื่อขอรหัส
ผ่านเข้าเรียน หลังจากนัน้ ผูเ้ รียนจะศึกษาเนื้อหา โดยวิธี
ในการศึกษา อาจเป็ นการอ่านข้อความบนจอ หรือโหลด
เนื้อหาลงมายังเครื่องของตน หรือสังพิ
่ มพ์ออกทาง
เครือ่ งพิมพ์เพือ่ ศึกษาภายหลังก็ได้ โดยผูเ้ รียนจะจะมีการ
โต้ตอบกับเนื้อหาบทเรียนซึ่งใช้การนํ าเสนอในลักษณะ
ของไฮเปอร์มเี ดีย หรือสื่อประสมต่ าง ๆ อันได้แก่
ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟิก วีดทิ ศั น์ ภาพเคลื่อนไหว
ซึ่ ง สามารถออกแบบให้ เ นื้ อ หาที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน
เชื่อมโยง (ลิงค์) เข้าไว้ดว้ ยกัน ซึง่ ทําให้ผเู้ รียนนอกจาก
จะสามารถเรียกอ่านเนื้อหาทีผ่ สู้ อนเตรียมไว้ได้ตามปรกติ
แล้ว ยังสามารถเรียกอ่านเนื้อหาที่ผู้สอนลิงค์ไว้จาก
เว็บไซต์อ่นื ๆ จากทัวโลกได้
่
นอกจากนี้ผเู้ รียนจะสามารถ
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โต้ตอบกลับผูเ้ รียนอื่น หรือ กับผูส้ อนได้โดยการโต้ตอบนี้
อาจเป็ นได้ทงั ้ แบบเวลาเดียวกัน และต่างเวลากัน และใน
ลักษณะของบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม หรือกลุ่มต่อ
กลุ่มก็ได้ ในบางครัง้ ผู้เรียนอาจจะต้องทําการทดสอบ
หลังจากการเรียนด้วย และในกรณีทผ่ี สู้ อนทําการสอนบน
เว็บอย่างเต็มรูปแบบ ผูเ้ รียนจะต้องรับ-ส่งงานและเข้ามา
ตรวจสอบผลป้อนกลับบนเว็บไซต์ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม แม้การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจะสามารถช่วยแก้ปญั หาเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการเรียนการสอนและการจัดสถานที่สาํ หรับให้ผูเ้ รียน
และผู้สอนมารวมตัวกัน เพื่อที่จะทําการเรียนการสอน
ค่อนข้างจํากัดและไม่สะดวก แต่ในระยะแรกที่มกี ารนํ า
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้
นัน้ ยังเป็ นการเรียนการสอนแบบทางเดียว (One-Way)
ซึ่งยังถือว่าไม่ได้รบั ประโยชน์ เท่าที่ควร ทัง้ นี้เพราะยัง
ขาดการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน ต่อมา
ได้มกี ารพัฒนาเพื่อให้ผูเ้ รียนและผูส้ อนมีปฏิสมั พันธ์กนั
มากขึ้น จุลลดา [5] กล่าวว่า การเรียนการสอนบนเว็บ
(Web-Based Instruction) เป็ นการประยุกต์ใช้ยุทธวิธี
การสอนแบบพุทธพิสยั (Cognitive) ภายใต้การเรียนรู้
แบบ Constructivsm และการเรียนแบบร่วมมือ โดย
อาศัยการเรียนการสอนในลักษณะผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
(Learner Center) และการเรียนด้วยปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
(Learner Interaction) โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ
และทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) มา
สร้างให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย โดยผูส้ อนและ
ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทีเ่ ชื่อมโยงซึ่งกันและกันทัง้ ที่ผูส้ อนและผูเ้ รียนไม่จําเป็ น
ต้องอยู่ในสถานการณ์ ท่ีเดียวกันและในเวลาเดียวกัน
ดังเช่นการเรียนการสอนในชัน้ เรียนปกติ สอดคล้องกับ
สมสิทธิ ์ [6] ทีก่ ล่าวว่า ในการเรียนการสอนในห้องปกติจะ
เน้นปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู ต่อมาเมื่อสื่อการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study materials) ได้รบั การ
พัฒนาขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นหลัก
(Computer-based) ก็จะเน้นปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียน
กับเนื้อหา และจนกระทังเมื
่ ่อไม่นานมานี้ความสนใจใน
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ (Collaborative) และการใช้
คอมพิวเตอร์เครือข่ายได้รบั ความสนใจ จึงเริ่มมีความ

_13-1534(001-158).indd 54

สนใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน (Studentstudent interaction) มากขึน้
การเรียนการสอนเป็ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตหรือที่
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเรียนแบบเว็บเควสท์ ปิ ยนาถ
[7] ได้กล่าวว่า บทเรียนแบบเว็บเควสท์ (Web Quest)
เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นฐาน ครูผู้สอนหรือ
ผูอ้ อกแบบบทเรียน ไม่ได้ทําหน้าทีถ่ ่ายทอดความรูแ้ ก่
ผูเ้ รียนแต่ฝา่ ยเดียว แต่เป็ นผูจ้ ดั กลุ่มเรียบเรียงและลําดับ
ความรูต้ ่าง ๆ ให้อํานวยความสะดวกให้ผเู้ รียนได้เข้าถึง
ความรูน้ นั ้ ๆ อย่างเป็ นระบบเป็ นขัน้ เป็ นตอน โดยมุง่ การ
แก้ปญั หาเป็ นสําคัญ ลักษณะของเว็บเควสท์ทส่ี าํ คัญ คือ
แสดงเพียงโครงร่างเนื้อหาเป็ นกรอบของความรูท้ ผ่ี เู้ รียน
ต้องศึกษาหรือควรจะศึกษา ไม่ได้มุ่งแสดงเนื้ อหา
รายละเอียดของความรูน้ นั ้ ๆ ทีช่ ช้ี ดั ลงไปโดยตรง ดังเช่น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทัว่ ๆ ไป ทีผ่ อู้ อกแบบได้
ระบุ เ นื้ อ หาเฉพาะเพี ย งกรอบของวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมทีต่ อ้ งการเท่านัน้ วิธกี ารของเว็บเควสท์ในการ
เข้าสูเ่ นื้อหาความรูต้ ่าง ๆ ได้โดยใช้ตวั เชื่อมโยงบนหน้า
เว็บเพจหลักของกรอบโครงสร้างเนื้อหาหลัก ทีผ่ อู้ อกแบบ
จัดกลุ่ม เรียบเรียง และลําดับ ดังที่กล่าวไว้แล้วนัน้
เชื่อมโยงไปยังแหล่งความรูอ้ ่นื ๆ ในเว็บไซต์อ่นื ทีผ่ สู้ อน
หรือผูอ้ อกแบบพิจารณาเห็นว่า มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ตี ้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งในเว็บ
เควสท์มอี งค์ประกอบ 6 อย่าง ดังนี้ คือ
. ส่วนนํา (Introduction) เป็ นขัน้ เตรียมตัวผูเ้ รียน
ในการเข้าสูก่ จิ กรรมการเรียนการสอน เช่น สถานการณ์
หรือปญั หาซึง่ เป็ นกรอบกว้าง ๆ
. ส่วนภารกิจ (Task) เป็ นข้อปญั หา หรือประเด็น
ทีผ่ เู้ รียนต้องหาคําตอบ
3. ส่วนการชีแ้ หล่งความรู้ (Resources) เป็ นการให้
แหล่งสารสนเทศทีม่ บี น World Wide Web เพื่อว่า
ผูเ้ รียนสามารถนําสาระความรูน้ นั ้ มาแก้ปญั หาได้
4. ส่วนกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่
ผู้เรียนต้องทํากิจกรรมนัน้
ควรเน้ นการสร้างองค์
ความรูด้ ว้ ยตนเอง และกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ
5. ส่วนประเมินผล (Evaluation) เป็ นขัน้ ติดตามว่า
ผูเ้ รียนได้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงไร ควรเน้นการวัดผล
ในสภาพทีเ่ ป็ นจริง ซึง่ อาจมีการจัดทําแฟ้มข้อมูล
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

6. ส่วนสรุป (Conclusion) เป็ นขัน้ สรุปความคิด
รวบยอด ทีผ่ เู้ รียนช่วยกันแสวงหา และสร้างขึน้ มาเอง
เป็ นการฝึกให้นกั เรียนมีการคิดวิเคราะห์ ฝึกการคิดขัน้ สูง
ทักษะการสืบเสาะในการเรียนรู้
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นที่สนใจ
และได้ร ับความนิ ยมกันมากขึ้นป จั จุ บ ัน ไม่ ว่ าจะเป็ น
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ดังนัน้ ในหลาย
มหาวิทยาลัยจึงได้ เปิ ดการเรียนการสอนทัง้ ในเวลา
ราชการสําหรับผู้ท่ีม ีเวลาพอจะเรียนได้เต็มที่และนอก
เวลาราชการหรือช่วงเย็นสําหรับคนทํางานแต่ต้องการ
ศึกษาเพิม่ เติมเพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละเพิม่ ช่องทางในการ
ทํางานให้มากขึน้
การเรียนการสอนสําหรับผูท้ เ่ี รียนนอกเวลาราชการนัน้
เป็ นเรื่องทีค่ ่อนข้างหนักพอสมควรเพราะผูเ้ รียนและผูส้ อน
มีเวลาที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
กันน้อย ทัง้ นี้ดว้ ยระยะเวลาทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัดจึงทําให้ขาด
การมี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ ก ั น ระหว่ า งผู้ เ รี ย นกับ ผู้ ส อน หรื อ
แม้กระทังระหว่
่
างผู้เรียนด้วยกันเอง การนํ าเอาการเรียน
บนเว็บแบบเว็บเควสท์มาใช้สําหรับผู้ท่ีศึกษานอกเวลา
ราชการจึงเป็ นการเพิม่ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง
จะทําให้ผเู้ รียนและผูส้ อนมีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึน้ และยัง
ส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้ น วิจ ัย เล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ
ดังกล่าวจึงได้พฒ
ั นาบทเรียนบทเว็บแบบร่วมมือโดยใช้
เว็บเควสท์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึน้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
. เพือ่ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดย
ใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
. เพือ่ ศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือ
โดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือ
โดยใช้เว็บเควสท์มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .0
4. ขอบเขตของการวิ จยั
4. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
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4.. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน
,075 คน
4.. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ปริญญาโท คณะมนุ ษยศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี  ภาคเรียนที่ 
ปีการศึกษา 554 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้จากการ
สุม่ แบบหลายขัน้ ตอน จํานวน  คน
4. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ บทเรียน
บนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียน
4.3 เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั
เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 0 หัวข้อ ดังนี้
. ประวัตวิ วิ ฒ
ั นาการวิทยุโทรทัศน์
. การบริหารงานกิจการวิทยุโทรทัศน์
3. สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
4. รายการวิทยุโทรทัศน์
5. เทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
6. การกํากับรายการวิทยุโทรทัศน์
7. การผลิตรายการบันเทิง
8. การผลิตรายการสารคดี ข่าว การโฆษณา
และอื่น ๆ
9. การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
0. การผลิตภาพยนตร์
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็ น  ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือ
โดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดําเนินตามขัน้ ตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน
(Instructional System Design: ISD) 5 ขัน้ ตอนมี
ดังต่อไปนี้ [8]
. ขัน้ การวิเคราะห์ (Analysis)
วิเคราะห์ เนื้อหา วิชาเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์
และการนําเสนอสือ่ ทีวี (Film & Television Productions
and TV Presentation Technologies) ซึง่ เป็ นหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย

12/20/56 BE 7:08 PM

56

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 4, No. 2, July - December 2013

การค้นคว้าเนื้อหาต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านทฤษฎี แนวคิด
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางสร้าง
บทเรียนบนเว็บแบร่ วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนขอคําแนะนํ าจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
. ขัน้ การออกแบบ (Design)
. ออกแบบ เนื้อหา วิชา เทคโนโลยีการผลิต
ภาพยนตร์และการนําเสนอสือ่ ทีวี
. สร้างบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้
เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชา
เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และการนําเสนอสือ่ ทีวี โดย
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบเว็บเควสท์
ซึง่ ขัน้ ตอนกิจกรรมบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือบนเว็บ
โดยมีกิ จ กรรมการเรีย นการสอน แบ่ ง ออกเป็ น 6
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่  ส่วนนํา
. อาจารย์ บรรยายเนื้อหาประจําสัปดาห์
. นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาจากการบรรยายใน
ชัน้ เรียน และศึกษาเนื้อหาเพิม่ เติม จากระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
3. อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันอภิปราย เพื่อ
กําหนดประเด็นปญั หาประจําสัปดาห์
4. อาจารย์ มอบหมายให้นักศึกษา ทํารายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับประเด็นปญั หาประจําสัปดาห์
กิจกรรมที่  ภารกิจ
. นักศึกษาแบ่งกลุม่ ๆ ละ 3-5 ตามความสมัครใจ
. นักศึกษา ดําเนินการสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปญั า
หาจากประเด็นปญั หาประจําทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. นักศึกษาแต่ละคน โพสต์ขอ้ มูลทีส่ บื ค้นได้ใน
กระดานเสวนาประจําสัปดาห์
กิจกรรมที่ 3 กระบวนการ
. นักศึกษา อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสืบค้นรายบุคคล ผ่านทางกระดานประจําสัปดาห์
. นักศึกษา ทํารายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็น
ั
ปญหาประจําสัปดาห์
3. นักศึกษา ทํา Power Point และส่งแทน
นําเสนองานทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าชัน้ เรียน (ระยะเวลา
ในการนําเสนอ 0 นาที)
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กิจกรรมที่ 4 แหล่งข้อมูล
นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการทํา
รายงาน จะแหล่งข้อมูลในระบบบริหารจัดการเรียนรู้
และเว็บไซต์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 5 การประเมินผล
. ประเมินผลการเรียนจากรายงานกลุม่ และการ
นําเสนองานทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าชัน้ เรียน
. การประเมินตามสภาพจริง จากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมกลุม่
3. ประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบประจํา
สัปดาห์
กิจกรรมที่ 6 การสรุปผล
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้
ประจําสัปดาห์
3. ขัน้ การพัฒนา (Development)
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บ
เควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนิน
ตามขัน้ ตอน ดังนี้
3. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดย
ใช้เ ว็บ เควสท์ สํา หรับ นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
ดําเนินการจัดการเนื้อหาและกิจกรรมในระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ (Learning Management System :LMS)
ของ Moodle LMS เข้าถึงได้ท่ี http ://www.elearning.
kmutnb.ac.th
3. ออกแบบขัน้ ตอนกิจกรรมการพัฒนาบทเรียน
บนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์
3.3 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา เทคโนโลยีการผลิต
ภาพยนตร์และการนําเสนอสือ่ ทีว ี
3.3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนก่อนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยถ้าตอบถูก
ให้  คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน ซึ่งมีขนั ้ ตอนการ
สร้างแบบวัดตามแนวคิดของ Bloom 97[8]
3.3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ก่อนและ
หลังเรียน ที่พ ัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทํ าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
4. ขัน้ การนําไปทดลองใช้ (Implementation)
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4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ก่อนและหลัง
เรียนที่พฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา จํานวน 5 คนเพื่อทดสอบหาจุดบกพร่องของ
บทเรียนเพือ่ นํามาปรับปรุงแก้ไข
4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ก่อนและหลัง
เรียน ไปใช้กบั ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
5. ขัน้ การประเมินผล (Evaluation)
5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ท่าน ทําการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั (IOC: Item Objective Conguence
Index)
5. นํ าผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ทีไ่ ด้จาก Item
Objective Conguence Index) โดยพิจารณาเลือกข้อ
ข้อ คํา ถามที่ม ีค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่า ง 0.67.00 และเลือ กข้อ คํ า ถามที่ผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิน
จํ า นวน 30 ข้อ ซึ่ง ครอบคลุ ม ตามวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง
พฤติ ก รรมเพื่อ นํ า มาใช้ เ ป็ น ทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังผ่านการจัดการเนื้อหา
และกิจกรรมในระบบบริหารจัดการเรียนรู้
5.3 นํ า แบบประเมิน คุ ณ ภาพสื่อ ด้า นเนื้ อ หา
และการประเมินคุณภาพสือ่ ด้านการออกแบบการเรียน
การสอนบนเว็บ ที่พ ัฒ นาขึ้น ไปให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า น
เนื้อหา 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บ 3 ท่าน การประเมินคุณภาพด้าน
เนื้อหาและการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บแบบ
ร่ ว มมื อ โดยใช้ เ ว็ บ เควสท์ สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบ
One Group Pretest – Posttest Design [9] จากการ
สุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
O1

X

6. ผลการวิ จยั
การวิจยั แบ่งการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็ น  ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตอนที่  เพือ่ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือ
โดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

O2

การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดย
ใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาครัง้
นี้ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest –
Posttest Design ซึง่ มีขนั ้ ตอนการดําเนินการดังนี้
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. การวางแผนก่อนดําเนินการทดลอง
. การเตรียมความพร้อมของสถานทีห่ อ้ ง
ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ การ
เชื่อมต่อระบบเครือข่า ยอินเทอร์เน็ ตและโปรแกรมที่
เกีย่ วข้อง
. การเตรียม ความพร้อมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
. ดําเนิ นการทดลองการใช้บทเรียนบนเว็บแบบ
ร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็ น
ปริญญาโท คณะมนุ ษย์ศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี  ภาคเรียนที่ 
ปี การศึกษา 554 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเนื้อหา 3 ท่าน ตรวจสอบความเชื่อมัน่
. กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา  ชัวโมง
่
. กลุ่ ม ตัว อย่ า งศึก ษาเนื้ อ หาตามขัน้ ตอน
กิจกรรมการเรียนแบบเว็บเควสท์
.3 กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา  ชัวโมง
่
3. ตรวจคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกําหนดให้ขอ้ ทีต่ อบถูก
ได้  คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 30
คะแนน รวมข้อมูลเพือ่ นําไปวิเคราะห์ต่อไป

รูปที่ 1 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning
Management System :LMS)
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จากรูปที่  เป็ นตัวอย่างของระบบบริหารจัดการ
เรียนรูข้ องบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ทาํ
การทําประเมินระบบในด้านเนื้อหาพบว่า เนื้อหาที่
พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมดี ( x =3.77, S.D.=0.43)
และด้านการเรียนการสอนบนเว็บ พบว่า เว็บทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีความเหมาะสมดี ( x =3.7,S.D.=0.64)
ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือ
โดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่  ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน
ทางการเรียน เต็ม
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
แบบทดสอบ
หลังเรียน

x

S.D.

t-test

Sig.
.00

30

5.4

.64 -5.59

30

.9

.3

**P>.01
จากตารางที่  พบว่าผลการใช้บทเรียนบนเว็บแบบ
ร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาด้วยแบบวัดผลวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และการ
นําเสนอสือ่ ทีว ี พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียน ( x =.9) สูงกว่าก่อนเรียน
( x =5.4) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ .0 สอดคล้อง
กับงานวิจยั [9] กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็ นผล
เนื่องจากของบุคคลที่มคี วามความรูค้ วามสามารถในการ
เรียนรู้ท่ไี ด้รบั การพัฒนาทักษะทางเรียนรูจ้ ากเครื่องมือ
แบบวัดความสามารถด้วยแบบ ทดสอบการเรียน
7. อภิ ปรายผล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยแบบวัดผลวัดผล
สัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย นรายวิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และการนํ าเสนอสื่อทีวี
พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่
.0 สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย [0-] ที่ พ บว่ า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ แบบ
เว็บเควสท์ สามารถพัฒนาผลสัม ฤทธิท์ างเรีย นของ
ผูเ้ รียนได้
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8. ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
ดังนี้
8. ข้อเสนอแนะสําหรับการนํ าผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ สถาบันการศึกษาทีน่ ํ ารูปแบบการจัดการเรียน
แบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้เว็บเควสท์ ควรเตรียมห้อง
ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิเตอร์ผ่าน
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ของ Moodle LMS
ตลอดจนกิจกรรมการเรียนโดยใช้เว็บเควสท์
8. สถาบันการศึกษาทีน่ ํารูปแบบการจัดการเรียน
แบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้เว็บเควสท์ ควรเตรียมห้อง
ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ของ Moodle LMS
ตลอดจนกิจกรรมการเรียนโดยใช้เว็บเควสท์ในรายวิชา
อื่น ๆ
8.3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนแบบร่วมมือบน
เว็บ โดยใช้ เ ว็บ เควสท์ ไ ปใช้ ควรมีค ณาจารย์ ห รือ ผู้
เกีย่ วข้องการชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธแี ละขัน้ ตอนกิจกรรมของ
เว็บเควสท์อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั ผู้
เข้ารับการทดสอบหรือฝึ กอบรม เพราะผลการจัดการ
เรียนแบบร่วมมือ
8.4 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรกําหนด
วัตถุประสงค์ทเ่ี ป็ นแนวทางทีช่ ดั เจน รวมถึงการออกแบบ
ทีส่ นองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รียนในรูปแบบ
การเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย ส่วนการออกแบบส่งเสริมความ
ร่ วมมือในการเรียนระหว่ างผู้เรียนเพื่อเป็ นการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ส่วนการให้สะท้อน
ความคิดความรูใ้ นกระดานสนทนาเป็ นสิง่ ทีด่ ใี นการมีสว่ น
ร่ วมมากขึ้น สําหรับ กลยุ ทธ์การนํ าเสนอดึงดูดความ
สนใจ ควรจะมีข่าว ประเด็น เหตุ การณ์ ละครที่ค ดั มา
แบบสัน้ ๆ หรือ กรณีศกึ ษา เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา อันจะทําให้ผเู้ รียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
ตนเองก่อน แล้วนํ ามาอภิปรายร่วมกัน และสรุปสิง่ ที่ได้
เรียนรูร้ ว่ มกัน สมกับเจตนารมณ์ในการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เว็บเควสท์ท่กี ระตุ้นให้ผูเ้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับ
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ทีส่ ามารถคิดวิเคราะห์ สามารถคิดสังเคราะห์และสามารถ
ประเมินค่าได้ แต่ท งั ้ นี้ ทงั ้ นัน้ ควรคํานึ งถึงกลยุทธ์ท่ีจํา
นําเสนอทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผเู้ รียน เช่น ข้อความ
บางข้อความในเนื้อหาบทเรียน ไอคอนหรือสัญลักษณ์ท่ี
ทํ าให้ผู้ เรียนสามารถเลือกอ่ านได้ง่ ายการสร้างแบบ
ประเมินในหลากหลายรูปแบบ เช่น ปรนัย (ถูก-ผิด เติมคํา
จับคู่ เลือกตอบ) อัตนัย (ความเรียง บรรยาย) เป็ นต้น
8.5 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
การวิจยั ในครัง้ นี้เพื่อพัฒนาและหาผลการใช้บทเรียน
บนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เท่านัน้ จึงควรทําการวิจยั ที่เป็ น
แนวทางในการพัฒนาและหาผลการใช้บทเรียนบนเว็บใน
รายวิชาอื่น ๆ ต่อไปได้
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