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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม  ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ และนักเรียนที่เรียน ในห้องเรียนแบบ
ปกติ และ (4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ บทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความ พึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก ่T-test 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนแบบเว็บเควสท์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.58/81.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 จากการประเมินความรู้เรื่องแบบจ าลองอะตอม นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบน เว็บ
เควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่
ระดับ .05 และสูงกว่านักเรียนที่เรียนในห้องเรียนแบบปกติ นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
The purposes of this research were : (1) to develop Webquest lesson on Atomic Models 

which comply to the efficiency criterion of 80/80 (2) to evaluate learning and analytical thinking skills 
before and after learning with Webquest lesson by comparing the results between the sample group 
and the regular classrooms group and (3) to evaluate the students’ satisfaction of Webquest learning. 
The samples were the Mathayomsuksa 4 students of academic year 2019  by using cluster random 
sampling method. The employed research instruments were Webquest development, lesson plan for 
inquiry based learning through Webquest, learning achievement test, analytical thinking skills test and 
evaluation test of students’ satisfaction on learning the Webquest lesson. The data were 
systematically analyzed by descriptive statistics (t-test dependent).  

It was found that the efficiency of Webquest lesson was obtained at 83.58/81.80, which was 
higher than the standard criterion of 80/80. This indicates that the students knowledge on Atomic 
Models after learning through the Webquest was improved. In addition, the students learning 
achievement and analytical thinking skill  after using the Webquest lesson found at the significant 
level of 0.05 higher than before learning and higher than those of the students in the regular 
classroom. Finally, the students learned with the Webquest lessons have the overall satisfaction in 
the high level. 
 
Keywords: Analytical Skill, Inquiry-based Learning through Webquest, Learning Achievement, 
Students’s Satisfaction 
 
บทน า 

แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมซึ่งเน้นย ้าแต่การ
เรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ไม่เพียงพออีกต่อไปในการด ารงชีวิตและการท างานในโลกศตวรรษใหม่ภายใต้
ความท้าทายใหม่ ส าหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่
กับ “เนื้อหา” ในสาระวิชาหลัก นอกจากนี้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิธีการสอน  

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ (Webquest) ซึ่งเป็นเว็บที่มีการ
ออกแบบให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ในลักษณะการเรียนแบบสืบเสาะ (Inquiry-Oriented) กล่าวคือ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ความรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตที่จัดเตรียมไว้ในเว็บเควสท์ตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด (นรีรัตน์ สร้อยศรี, 2554) ลักษณะของเว็บเควสท์ท่ีส าคัญคือ การแสดงเพียงโครงร่างเนื้อหาเป็นกรอบ
ของความรู้ที่นักเรียนต้องการหรือควรจะศึกษา ไม่ได้มุ่งแสดงเนื้อหารายละเอียดของความรู้นั้นๆ ที่ช้ีชัดลงไปโดยตรง 
ภายในบทเรียนแบบเว็บเควสท์น้ันจะประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1. ข้ันน า 2. ข้ันภารกิจ 3. ข้ันกระบวนการ 4. ขั้นช้ี
แหล่งความรู้ 5. ข้ันประเมินผล และ6. ขั้นสรุป (Dodge, 1997). อย่างไรก็ตามบทเรียนแบบเว็บเควสท์จะไม่สมบูรณ ์หาก
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ขาดระบบหรือรูปแบบในการจัดกระบวนการการเรียนการสอน Dodge จึงได้สร้างรูปแบบในการจัดกระบวนการดังกล่าว 
ซึ่งเรียกว่า Webquest (Web-Based Inquiry-Oriented Activity) เป็นกระบวนการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยเน้นการตั้งประเด็นหรือ ปัญหาที่ศึกษา เพื่อน าไปสู่การค้นหาค าตอบ 
และสรุปประมวลความรู้ จนกระทั่งเกิดเป็นองค์ความรู้ต่อไป (Dodge, 2001) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดย
น าบทเรียนแบบเว็บเควสท์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้นั้น นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จาก
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เมื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยคาดว่า การจัดการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน ซึ่งมิได้มุ่งพัฒนาเพียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถเพียงแค่การจดจ า แต่ยังพัฒนาให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และสามารถประเมินค่า อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนต่อไป 

การจัดการเรียนการสอนนอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านกาย จิต สังคมแล้วนั้น ยังต้องพัฒนาใน
ด้านความคิด การคิดเป็น คิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ในปีการศึกษา 2555 - 2558 คะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลักในภาพรวม
และแต่ละรายวิชา มีคะแนนต ่ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2559). รวมถึงวิชาวิทยาศาสตร์
ด้วย อีกทั้งการประเมินความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนไทยในโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) มีการทดสอบ 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบในปี 
2012 เมื่อเทียบกับปี 2009 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนใน ด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ และผลประเมินในปี 
2015 และ 2019 กลับมีแนวโน้มลดลงจากปี 2012 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) รวมถึง
สภาพปัญหาในช้ันเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องศึกษาทฤษฎีของ
แบบจ าลองอะตอม ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีเนื้อหามากและซับซ้อนต้องอาศัยความเข้าใจอย่างดี เพื่อให้สามารถอธิบายถึง
ทฤษฎีการเกิดอะตอม ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่เกิดความเบื่อหน่าย และท าความเข้าใจได้ยากท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่า  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนได้มีทักษะในการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกระบวนการเรียน
การสอนที่สามารถมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับบทเรยีนจะเป็นส่วนสง่เสรมิกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากค้นหา
และเกิดกระบวนการเรียนรู้และการสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและยังเป็นบทเรียนที่มีสีสัน ภาพเคลื่อนไหว ดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ การเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของการปฎิรูปการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้ทีส่นใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท ์
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์และนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์เรื่อง แบบจ าลองอะตอม 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย 5 ข้ันตอนคือ 1. สร้างความสนใจ 2. ขั้นส ารวจและ
ค้นหา 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4. ข้ันขยายความรู้ และ 5. ขั้นประเมิน โดยการบูรณาการบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งบทเรียนแบบเว็บเควสท์เน้นการแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง               
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครูเป็น                  
ผู้ก าหนดไว้ในบทเรียนประกอบการท าภารกิจ มีกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ 1. ส่วนน า 2. ภารกิจ 3. แหล่งความรู้                           
4. กระบวนการ 5.การประเมินผล และ 6.สรุป  

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ หมายถึง อัตราส่วนของคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละที่ได้จากการ
ท ากิจกรรมระหว่างบทเรียนเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E1 : E2) ตามเกณฑ์ 80/80  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง 
แบบจ าลองอะตอม โดยพิจารณาจากคะแนนของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ด้าน ตามแนวคิด
ของบลูม ดังนี้ ความรู้-ความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 

4. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง เป็นทักษะการคิดขั้นสูง เป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ 
องค์ประกอบต่างๆ โดยการพิจารณาข้อความที่เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์จะครอบคลุม 
3 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ สามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง ความพึงพอใจระหว่างการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 7 ห้องเรียน จ านวน 230 คน  
กลุ่มตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 
33 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  

ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 

2562 จ านวน 4 สัปดาห์ 11 คาบๆละ 50 นาที 
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ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะผ่านเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม 
ตัวแปรตาม คือ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอม 
2. ทักษะการคิดวิเคราะห ์
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องแบบจ าลองอะตอม 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม  
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท ์เรื่อง แบบจ าลองอะตอม  
3. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แบบจ าลองอะตอม  
4. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม  
5. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องแบบจ าลองอะตอม  
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บทเรียนแบบเว็บเควสท์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ท าการ

ออกแบบและสร้างบทเรียนแบบเว็บเควสท์ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ประเมินจ านวน 4 ท่าน ในด้านภาพรวมของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ ขั้นน า (Introduction) ขั้นภาระงาน (Task) ขั้น
กระบวนการ (Process) ขั้นแหล่งสารสนเทศ (Resources) ขั้นประเมินผล (Evaluation) และขั้นสรุป (Conclusion) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.38 แสดงว่าองค์ประกอบของบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีสอดคล้องกันและความเหมาะสมมาก 
หลังจากนั้นน าบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้นตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้เพื่อทดสอบหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว กับนักเรียน 3 คน (เก่ง 
กลาง อ่อน) น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ เท่ากับ 72.1/81.76 แล้วปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม กับนักเรียน 9 คน (เก่ง กลาง อ่อน) น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.1/82.16 
แล้วปรับปรุงแก้ไข ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม กับนักเรียน 30 คน (เก่ง กลาง อ่อน) น าคะแนนมาค านวณหา
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/83.72 ท าการแกไ้ขปรับปรุงให้สมบูรณ์ เพื่อใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม จ านวน 6 แผน
รวม 11 คาบๆละ 50 นาที มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ บทเรียนแบบเว็บ
เควสท์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ศึกษา หลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ขอบเขตเนื้อหาของวิชาเคมี 1 เรื่อง แบบจ าลอง
อะตอม ท าการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ ดังนี ้

ขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะผ่านบทเรยีนแบบเว็บเควสท ์
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ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยค าถาม เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
เรียนในช่ัวโมงนี้ แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนแบบเว็บเควสท์ หลังจากนั้น ครูช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการเรียนด้วยบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์  

บทเรียนแบบเว็บเควสท์ : ข้ันน า (Introduction) เป็นข้อมูลเบื้องต้นของหัวข้อเรื่องทีต่้องการศึกษา ใหน้ักเรียน
ดูวิดีโอเกี่ยวกบัเรื่องที่จะเรียนในช่ัวโมงนี ้แล้วครูตั้งค าถามชวนสงสัยจากวิดีโอ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจหาค าตอบ 

 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
ขั้นภารกิจ (Task) (ท าภาระงาน : เดี่ยว) เริ่มต้นด้วยภาระงาน ที่เป็นตัวกระตุ้นหรือท้าทายให้ผู้เรียนสืบค้น

ข้อมูล วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลองอะตอม หลังจากนั้น 
นักเรียนจะด าเนินการแก้โจทย์ค าถามการคิดวิเคราะห์ในภารกิจท่ีก าหนดให้  

ขั้นกระบวนการ (Process) เป็นรายละเอียดให้นักเรียนทราบถึงล าดบัขั้นตอนของการท าภารกิจท่ีต้องท าเพื่อให้
บรรลุสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนด นักเรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการ โดยการคลิกที่แถบเมนูด้านบน จะปรากฏแถบ
กระบวนการ ซึ่งในหน้ากระบวนการนักเรียนจะพบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ขั้นช้ีแหล่งสารสนเทศ (Resources) เป็นแหล่งข้อมูลตามที่ครูได้คัดเลือกไว้ เพื่อให้นักเรียนใช้ในการค้นคว้าใน
การปฏิบัติภารกิจ นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ โดยการคลิกที่แถบเมนูด้านบน จะปรากฏในหน้าแหล่ง
สารสนเทศ นักเรียนจะพบแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้รวบรวมไว้ให้ ได้แก่ ใบความรู้ หนังสือ E-Book เว็บไซต์ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงคลิปวีดีโอสั้น ๆ เพือ่ใช้ในการหาค าตอบในภารกิจ 

ขั้นประเมินผล (Evaluation) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นงานเดี่ยว คือ ภารกิจ โดยให้นักเรียน ก าหนด
ปัญหา ตั้งสมมติฐาน ก าหนดวัตุประสงค์การทดลอง วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง และตอนนที่ 
2 เป็นงานกลุ่ม คือ ค าถามท้ายภารกิจ ซึ่งเป็นส่วนที่บอกให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางในการประเมินการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย การก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Evaluation Rubrics) ส าหรับให้ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยผู้เรียนจะสามารถ
ประเมินงานส่วนบุคคล หากพบส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอต่อ เพื่อนร่วมช้ัน ครูผู้สอนนักเรียน ก็สามารถ
กลับไปแก้ไขได้เอง จนเป็นที่พอใจว่างานทุกส่วนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ 

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ : ขั้นภารกิจ (Task) (ท าภารกิจ : กลุ่ม) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 คน (เก่ง 

กลาง อ่อน) โดยคัดเลือกนักเรียนจากคะแนนสอบหลังเรียนวิชาเคมี จากการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 
ใหน้ักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันหาค าตอบในค าถามท้ายภารกิจ ให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ : ขั้นสรุป (Conclusion) เขียนแผนผังความคิด เป็นส่วนจบของการค้นหา ที่ผู้เรียน

ต้องสรุปความคิดรวบยอด ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้หาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา สิ่งที่เรียนรู้มา สนับสนุน และ
ขยายประสบการณ์ ออกไปสู่การเรียนรู้ในมิติอื่นๆ ต่อไป โดยการสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบแผนผังความคิดตามหัวข้อ 
5W1H 

ขั้นที่ 5 ข้ันประเมิน (Evaluation) นักเรียนร่วมกันคิดและอภิปรายผลการศึกษาจากเว็บเควสท์ โดยสรุปว่า ใน
ห้องเรียนจากการท ากิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
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น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม  เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง องค์ประกอบ
ต่างๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมินโดย ใช้เกณฑ์การประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)   
5 ระดับ คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.45 แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการสอน มีสอดคล้องกันและความเหมาะสมมาก 
หลังจากนั้นปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลา และเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แบบจ าลองอะตอม เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะห์และระบุเนื้อหาสาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่ต้องการวัด และพฤติกรรมที่ต้องการวัดให้มีความ
ครอบคลุมในเนื้อหารายวิชาเคมี เรื่องแบบจ าลองอะตอม สร้างแผนผังข้อสอบ จ านวน 30 ข้อโดยจ าแนกตามเนื้อหา และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการวัด พุทธิพิสัยของบลูม โดยวัดพฤติกรรมด้าน ความรู้-จ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความเหมาะสม คัดเลือกแบบทดสอบที่มี ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ซึ่งข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 23 ข้อ มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.75 - 1.00 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วท าการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เพื่อหาความยากง่าย และอ านาจจ าแนก มีค่ าตั้งแต่ 0.20-0.80 ผลการ
วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) อยู่ในช่วง 0.50-0.67 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ในช่วง 0.20-0.60 น าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับแบบความคงที่ภายใน ( Internal Consistency) โดยใช้สูตร KR-20 
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เทา่กับ 0.74 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

4. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวัดผลประเมินผล ผลการ
เรียนรู้ วิเคราะห์จุดประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมเนื้อหาในการสร้างข้อสอบ สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการ  คิด
วิเคราะห์ โดยท าการวัดการคิดวิเคราะห์ ทั้งหมด 3 องค์ประกอบได้แก่ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ การคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม คัดเลือกแบบทดสอบที่มี ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่ง
ข้อสอบมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 30 คน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วท าการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เพื่อหาความยากง่าย และอ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20-0.80 
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) อยู่ ในช่วง 0.38-0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ ในช่วง 0.31-0.56 น า
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับแบบความคงที่ภายใน (Internal Consistency) โดย
ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.72 

5. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเพื่อหากรอบวัดความพึงพอใจ สร้างแบบวัดความ พึง

พอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ วิชาเคมี เรื่อง แบบจ าลองอะตอม โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบ มาตรา
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ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 1 ชุด 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนโดยมีระดับการให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ น าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง ความครอบคลุมในด้าน ต่าง ๆ 
ความ เหมาะสมของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ น าแบบวัดความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ตาม ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และน าคะแนนจากผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ แล้วคัดเลือกแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5-1.00 จ านวน 20 
ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ท่ีพัฒนาแลว้ไปติดตั้งท่ี เว็บไซต์ 
https://atommodel7.wixsite.com/main?fbclid=IwAR0XncUgjmGmREaQxokB7ZlSynbRNTHIMf8jRlM2Q5h
SaUUOjnc4MgVYUoY 

2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะห์ผ่านบน
เว็บเควสท์และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติ ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง แบบจ าลองอะตอมเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อและวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 

3. ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยเป็นผู้สอนโดยแบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่ม คือนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะห์ผ่านบทเรียนแบบเว็บเควสท์ และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
แบบปกติ โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ จ านวน 4 สัปดาห์ 11 คาบๆละ 50 นาที 

4. หลังท าการสอน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง แบบจ าลองอะตอม เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และ วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง  

5. เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเสร็จ นักเรียนกลุม่ตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหผ์่าน
บนเว็บเควสท์ท าแบบวัดความพึงพอใจแบบออนไลน์ จ านวน 20 ข้อ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ ตามเกณฑ ์80/80 โดยใช้สูตร (E1/E2) 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์กอ่นเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนได้รับ

การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ โดยการหาค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบี่บงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่า 
T-test แบบ dependent Samples 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไดร้ับการจัดการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะผา่นบนเว็บเควสท์และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติ โดยการหาค่าเฉลีย่ ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่า t-test แบบ Independent Samples 

4. คะแนนท่ีได้จากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรยีนแบบเวบ็เควสท์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



จริญญา เดือนแจ้งรัมย์, กรวลัย พันธุ์แพ, และ มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย. (2564). การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเวบ็เควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสทข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 ท่ีมีประสทิธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 
 

ตารางที่ 1 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยบทเรียนเว็บเควสท ์

จ านวนนักเรียน คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน (E2) E1/E2 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

33 2145 1792.80 660 540 83.58/81.80 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนระหว่างเรียน (E1) และหลังเรียน (E2) ของบทเรียนเว็บเควสท์ มีค่าประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เท่ากับ 83.58/81.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่า บทเรียนเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว ้

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่าน
บนเว็บเควสท์  

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่าน
บนเว็บเควสท ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม  S.D. t p 

ความรู้-ความจ า ก่อนเรียน 33 8 2.91 1.74 11.60 .000 
หลังเรียน 33 8 6.76 1.00 

ความเข้าใจ ก่อนเรียน 33 7 2.00 1.20 13.95 .000 
หลังเรียน 33 7 5.55 0.75 

การน าไปใช้ ก่อนเรียน 33 5 1.42 1.23 11.92 .000 
หลังเรียน 33 5 4.10 0.61 

รวม ก่อนเรียน 33 20 6.33 2.50 19.04 .000 
หลังเรียน 33 20 16.36 1.73 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนแบบสืบเสาะผ่านเว็บเควสท์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.33 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.36 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็นราย
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้-ความจ า ด้านความเข้าใจ และด้านความเข้าใจ พบว่ามีค่าเท่ากับ 2.91, 2.00 
และ 1.42 ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนพบว่า มีค่าเท่ากับ 6.76, 5.55 และ 4.10 ตามล าดับ โดยทั้งคะแนน
เฉลี่ยรวมและแยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 3 ด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



จริญญา เดือนแจ้งรัมย์, กรวลัย พันธุ์แพ, และ มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย. (2564). การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเวบ็เควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผ่านเว็บเควสท ์

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านเว็บ
เควสท ์

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่ม

ทดลอง 
n คะแนนเต็ม 

 

S.D. t p 

ความส าคญั ก่อนเรียน 33 7 1.70 0.95 14.42 .000 
หลังเรียน 33 7 5.42 1.00 

ความสัมพันธ์ ก่อนเรียน 33 8 2.00 1.41 14.37 .000 

หลังเรียน 33 8 5.63 1.06 
หลักการ ก่อนเรียน 33 5 1.36 0.96 13.91 .000 

หลังเรียน 33 5 3.67 0.71 
รวม ก่อนเรียน 33 20 5.06 1.91 24.00 .000 

หลังเรียน 33 20 14.73 1.67 
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนแบบสืบเสาะผ่านเว็บเควสท์ คะแนนทักษะการคิด
วิเคราะห์เฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.06 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 14.73 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
เป็นรายองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ด้านความส าคัญ การคิดวิเคราะห์ด้ านความสัมพันธ์ และการคิด
วิเคราะห์ด้านหลักการ พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.70 2.00 และ1.36 ตามล าดับ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน พบว่า มีค่า
เท่ากับ 5.42 5.63 และ 3.67 ตามล าดับ โดยทั้งคะแนนเฉลี่ยรวมและแยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 3 ด้าน นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผา่นเว็บเควสท์ และห้องเรียนแบบปกต ิ

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะ
ผ่านเว็บเควสท์ และห้องเรียนแบบปกติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ความรู้-ความจ า ก่อนเรียน 33 8 6.75 1.00 6.07 .000 

หลังเรียน 33 8 5.03 1.32 
ความเข้าใจ ก่อนเรียน 33 7 5.55 0.75 12.14 .000 

หลังเรียน 33 7 2.69 1.16 

การน าไปใช้ ก่อนเรียน 33 5 4.06 0.61 4.54 .000 
หลังเรียน 33 5 2.86 1.44 

รวม ก่อนเรียน 33 20 16.36 1.73 10.44 .000 
หลังเรียน 33 20 10.57 2.76 



จริญญา เดือนแจ้งรัมย์, กรวลัย พันธุ์แพ, และ มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย. (2564). การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเวบ็เควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
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จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนแบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ มีค่าเท่ากับ 16.36 และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนในห้องเรียนแบบ
ปกติ มีค่าเท่ากับ 10.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้-ความจ า ด้านความเข้าใจ และด้าน
ความเข้าใจ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 6.75, 5.55 และ 4.06 ตามล าดับ และนักเรียนควบคุมกลุ่มพบว่า มี
ค่าเท่ากับ 5.03, 2.69 และ 2.86 ตามล าดับโดยทั้งคะแนนเฉลี่ยรวมและแยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 3 ด้าน 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตอนท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ และห้องเรียนแบบปกติ 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ผ่านบนเว็บเควสท์ และห้องเรียนแบบปกติ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่ม

ทดลอง 
n คะแนนเต็ม 

 

S.D. t p 

ความส าคญั ก่อนเรียน 33 7 5.42 1.00 4.258 .000 
หลังเรียน 33 7 3.94 1.78 

ความสัมพันธ์ ก่อนเรียน 33 8 5.63 1.06 8.508 .000 
หลังเรียน 33 8 2.89 1.55 

หลักการ ก่อนเรียน 33 5 3.67 0.48 10.054 .000 
หลังเรียน 33 5 1.86 0.94 

รวม ก่อนเรียน 33 20 14.73 1.66 9.662 .000 

หลังเรียน 33 20 8.69 3.28 
จากตารางที่ 5 คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนแบบ

สืบเสาะผ่านเว็บเควสท์ มีค่าเท่ากับ 14.73 และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนในห้องเรียนแบบปกติ มีค่าเท่ากับ 
8.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ด้านความส าคัญ การคิดวิเคราะห์ด้าน
ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์ด้านหลักการ  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 5.42, 5.63 และ 3.67 
ตามล าดับ และนักเรียนควบคุมกลุ่มพบว่า มีค่าเท่ากับ 3.94, 2.89และ 1.86 ตามล าดับโดยทั้งคะแนนเฉลี่ยรวมและแยก
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 3 ด้าน นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านเว็บเควสท์  
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านเว็บเควสท์ เรื่อง
แบบจ าลองอะตอม 

ข้อ รายการประเมิน 
 

S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เนื้อหาวิชาในบทเรียนเว็บเควสท์มคีวามเหมาะสม  4.27 0.63 มากที่สุด 
2. บทเรียนเว็บเควสท์ช่วยให้นักเรยีนได้รับความรู้อยา่งครบถ้วนและครอบคลุมตามผล

การเรยีนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา เคมี 1 
3.96 0.73 มาก 



จริญญา เดือนแจ้งรัมย์, กรวลัย พันธุ์แพ, และ มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย. (2564). การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเวบ็เควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
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ข้อ รายการประเมิน 
 

S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ช่วยให้นักเรียน เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง 
แบบจ าลองอะตอม  

3.91 0.76 มาก 

4. การล าดับเนื้อหาในบทเรียนเว็บเควสท์นี้เรียงจากง่ายไปหายาก 4.76 0.44 มากที่สุด 
5. ความรู้ที่ได้จากการเรยีนด้วยบทเรยีนเว็บเควสท์น้ี สามารถไปประยกุต์ใช้ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3.67 0.74 มาก 

6. แหล่งสารสนเทศในบทเรียนเว็บเควสท์ มีข้อมูลหลากหลาย และเพียงพอต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

4.76 0.50 มากที่สุด 

7. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ช่วยให้นักเรียนมโีอกาสทบทวนบทเรียนได้
ตลอดเวลา 

4.88 0.33 มากที่สุด 

8. สื่อรูปแบบตา่ง ๆ ในบทเรียนเว็บเควสท์ เช่น รูปภาพ และวีดีโอ เปน็ต้น ท าให้การ
เรียนการสอนน่าสนใจ 

4.55 0.62 มากที่สุด 

9. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ ท าให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.91 0.29 มากที่สุด 
10. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ ท าให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 
4.45 0.67 มากที่สุด 

11. กิจกรรมในบทเรียนเว็บเควสท์ท าให้ผู้เรยีนได้รับความรู้เพียงพอ  4.61 0.66 มากที่สุด 
12. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ มีความยืดหยุ่นด้านสถานท่ี (เข้าเรยีนจากท่ีใดก็ได้) 4.85 0.36 มากที่สุด 
13. การเช่ือมโยง (Link) เนื้อหาของบทเรียน อ านวยความสะดวกต่อการเรียน 4.76 0.44 มากที่สุด 
14. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์อ านวยความสะดวกต่อการศึกษาคน้คว้าข้อมูลจาก

เว็บไซต์อื่น 
4.67 0.65 มากที่สุด 

15. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ท าให้ผู้เรยีนรูส้ึกมีความกระตือรือรน้ ต่อการเรยีน 4.82 0.39 มากที่สุด 

16. บทเรียนเว็บเควสท์ท าให้ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ
วิทยาการใหม่ๆ 

4.64 0.65 มากที่สุด 

17. การเรยีนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์เป็นการเรยีนที่ไมยุ่่งยากส าหรับผูเ้รียน 4.58 0.61 มากที่สุด 

18. บทเรียนเว็บเควสท์มีขั้นตอนต่างๆ ท่ีไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่าย 4.70 0.59 มากที่สุด 
19. ผู้เรยีนมีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผู้สอนไดเ้ช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ 4.52 0.67 มากที่สุด 

20. ผู้เรยีนมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนด้วยกันเป็นอย่างด ี 4.24 0.71 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนเว็บเควสท์โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุดอันดับ 1 คือ การเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ท าให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รองลงมาคือ การเรียนด้วย
บทเรียนเว็บเควสท์ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา รองลงมาคือ การเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ 
มีความยืดหยุ่นด้านสถานที่ (เข้าเรียนจากที่ใดก็ได้) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้ที่ได้จากการเรียนด้วยบทเรียนเว็บ
เควสท์น้ีสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
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อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์เรื่อง แบบจ าลองอะตอม พบว่าบทเรียนที่ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.58/81.80 หมายความว่า บทเรียนแบบเว็บเควสท์ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ระหว่างเรียนเท่ากับ 83.58 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการและท าให้นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อย
ละ 81.80 แสดงว่า บทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สามารถน าไปใช้ใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการสร้างและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบเว็บ
เควสท์ นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยได้ท าการสร้างนั้นได้ยึดแนวการสร้างและพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ของ 
วสันต์ อติศัพท์ (2546, น.58-59) ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดหาหัวเรื่องที่เหมาะสม การจัดหาแหล่งสนับสนุนแหล่งการ
เรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาโปรแกรม และการทดลองใช้และปรับปรุง และบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของบทเรียนกับเนื้อหา การออกแบบบทเรียนแบบเว็บ
เควสท์ และองค์ประกอบของบทเรียนแบบเว็บเควสท์จากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับชวัลลักษณ์ ตาไฝ 
(2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
ส าหรับการจัดการเรยีนรู้แบบแบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้ มีค่าเท่ากับ 85.98/81.15 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ
ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับ กานต์ธีรา แจ่มใส (2559,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการเรียนตามคู่มือครู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่า
ประสิทธิภาพ 83.25/81.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  

2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และ
ได้น าบทเรียนแบบเว็บเควสท์เข้ามาใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นการแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
และในบทเรียนแบบเว็บเควสท์ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถาม 5W1H ใคร (who) อะไร
(what) ที่ไหน (where) เมื่อไร (when) ท าไม (why) อย่างไร (how) และได้น าแนวคิดความสามารถทางการคดิวิเคราะห์ 
3 ด้าน คือ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ ความสัมพันธ์และหลักการ เข้ามาใช้ในบทเรียนแบบเว็บเควสท์ นักเรียนจึงเข้าใจ
เหตุการณ์ต่าง ๆอย่างชัดเจนผ่านกระบวนการวิเคราะห์หน่วยย่อย จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบเว็บ
เควสท์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ในการเรียนรู้ของนักเรียนท าให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีมีเจตคตที่ดีต่อการเรียน 
นักเรียนจึงมีความพยายามในการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับเพรสคอตต์ 
(Prescott,1961, p.14-16) ที่กล่าวว่า ความสนใจและเจตคติของนักเรียนเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รวมถึงภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและแหล่งสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
สามารถเร้าความสนใจให้แก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วตลอดจนสามารถ
จดจ าเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆได้ซึ่งจะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการระหว่างเรียนที่ได้จากการตรวจภาระงาน 
ภารกิจ และแผนผังความคิด เท่ากับร้อยละ 83.58 แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบค าถามใน
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กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับ
แนวคิดของลิวอิส (Lewis, 1983, p. 14) ที่กล่าวว่า การใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหวในการเรียนการสอนวิชาเคมีจะช่วย
ให้นักเรียนมองเห็นภาพในระดับจุลภาค ท าให้มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลวิจัยของ  
สุรีรัตน์ พะจุไทย (2558, บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับ
เทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  

3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านบนเว็บเควสท์กับการเรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ของนักเรียนมีความแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ และบทเรียนแบบเว็บเควสท์มาใช้ในการจัดการเรยีนรู้ ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกวิเคราะห์ และ
ฝึกสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนแบบเว็บเควสท์จากแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลา
ตามต้องการ จึงท าให้เกิดการวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยทีน่ักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถกลับไปศึกษา
ทบทวนได้ และนักเรียนที่เรียนเก่งสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้อย่างไร้ขีดจ ากัด สอดคล้องกับแนวคิดของข่าน (Khan, 
1997, p.12) ที่ว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างมาก ส่งผลใหน้ักเรียนกลุ่มเก่งมีผลการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น ส าหรับนักเรียนกลุ่มอ่อนได้รับการพัฒนา เนื่องจากนักเรียนให้
ความสนใจเข้าเรียน เข้าร่วมท ากิจกรรมมากข้ึนสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ อิสระพงษ์ ศรีนา (2556, บทคัดย่อ) พบว่า 
ผลการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ข้ันพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัย
ปรากฏพบว่า นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. การศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง แบบจ าลองอะตอม พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนแบบเว็บเควสท์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอันดับ 1 คือ การเรียนด้วยบทเรียนเว็บ
เควสท์ ท าให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วสันต์ อติศัพท์ (2546) กล่าวว่า เว็บเควสท์ (WebQuest) คือ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงรู้ โดยมีฐานสารสนเทศที่ ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบนแหล่งต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต สนับสนุนผู้ เรียนในการเรียนรู้ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า เว็บเควสท์ 
(WebQuest) จะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการและทักษะการแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องค้นพบและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง รองลงมาคือ การเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 
รองลงมาคือ การเรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์ มีความยืดหยุ่นด้านสถานที่ (เข้าเรียนจากที่ใดก็ได้) แคร์รอล (Carroll, 
1963, p.723-733) กล่าวว่าเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ และ
ทฤษฎีผลผลิตทางการศึกษา (A Theory of Education Productivity) ของแวกซ์แมน และวอลเบิร์ก (Waxman & 
Walberg, 1986, p.211-220) กล่าวว่า จ านวนเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนจะส่งผลต่อการเรียนทั้งทางตรงและอ้อม 
เนื่องมาจากบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้น เป็นบทเรียนที่มีสีสัน มีภาพเคลื่อนไหว สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้นตอน นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกตลอดเวลา ไม่จ ากัดสถานที่ 
ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ในบทเรียน
แบบเว็บเควสท์ ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลและร่วมอภิปราย ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ ณัฐธยาน์ ปณิธานรักชัย (2557, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่อง ระบบย่อย
อาหาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎร์ปทุมธานี
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1.1. ก่อนน าบทเรียนแบบเว็บเควสท์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ผู้สอนควรตรวจสอบการเช่ือมต่อ

เว็บไซต์ ในแหล่งสารสนเทศบนบทเรียนแบบเว็บเควสท์ว่าสามารถเปิดใช้งานได้หรือไม่ เนื่องจากเว็บไซต์หรือแหล่งเรียนรู้
ในเว็บเควสท์อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ URL หรือมีการสูญหายไปจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้สอนจะได้ด าเนินการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงช่ือ URL ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือด าเนินการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ที่เหลืออยู่ 

1.2 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เนื่องจากภาระงานถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์ ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์จึงเน้นท่ีการประเมินช้ินงาน 
ซึ่งผู้พัฒนาควรสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubrics) ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลงาน นอกจากการ
ประเมินผลจากการท าช้ินงานแล้ว ควรก าหนดให้มีการประเมินที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียน และเป็น
การส่งเสริมความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันของนักเรียน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และภาระ
งานท่ีให้กับนักเรียน เช่น ประเมินจากการท าใบงาน การสอบ และการมีส่วนร่วมในการเรียน 

1.3 ผู้วิจัยควรใช้รูปแบบการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลังเรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบได้บน
เว็บและสามารถทราบเฉลยของขอ้สอบได้ทันท ีเพื่อใหผู้้เรียนไดร้ับรู้ถึงพัฒนาการของผู้เรียน และสามารถน าไปปรับปรุง
ในส่วนท่ีผู้เรยีนยังอ่อนในเรื่องนั้นๆ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนผ่านบนเว็บเควสท์ ร่วมกับรูปแบบการสอนอื่นๆ เช่นการ

เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียนแบบโครงงาน เป็นต้น  
2.2 ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนผ่านบนเว็บเควสท์ ร่วมกับตัวแปรอื่น เชน่ การ

คิดวิจารณญาณและความคงทน เป็นต้น  
2.3 ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนผ่านบนเว็บเควสท์ ร่วมกับนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกัน 
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